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 الخامس في المجلد الثاني مقدمة العدد 

( جسر)من قبل ومن بعد، فبفضله نسعى في مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث  هلل االمر
Global institute for study and research journal (GISR-J)  ،نحو تحقيق اهدافنا

االنتاج  ، تنشرمجلة رائدة في الدراسة والبحث"وفق رؤية واضحة ومحددة تتمثل في ان نكون 
العلمي لجميع الباحثين في كافة مجاالت البحث لتطوير ونشر المعرفة، وفق معايير علمية 

تسهيل النشر العلمي وازالة العوائق التي تمنع "وذلك بخطة واضحة لتحقيق رسالتنا وهي  ."عالية
 " الباحثين من نشر انتاجهم

قارئ الكريم وفيه ننقل ثقة الباحثين بنا وها هو العدد الخامس من المجلد الثاني نضعه بين يدي ال
بحث  ثالثة بحوث متميزة االول يتضمن العددو . مهتم بالبحوث التي تنشرها مجلتنا لى كلإ

تقويم برنامج بكالوريوس االضطرابات السلوكية والتوحد بجامعة جدة من وجهة نظر )بعنوان 
 (الطلبة انفسهم في ضوء معايير مجلس االطفال غير العاديين

ستاذ المشارك في التربية الخاصة الدكتور نايف الزارع رئيس قسم التربية للباحث المتميز األ 
فاعلية برنامج )بعنوان  والبحث الثاني. بجامعة جدة في المملكة العربية السعودية ،الخاصة

تعليمي قائم على إستراتيجيات الذاكرة لعالج بعض مشكالت جداول الضرب لدى ذوات 
عبداهلل أحمد حسين الدكتور جامعة الشرق العربي  في كل من االستاذ المشارك  (علمصعوبات الت

طالق صغيرات السن في المملكة )والبحث الثالث بعنوان . والباحثة أمل مطلق قبيل الجهني
الدكتورة نهله محمد عوض للباحثة ( آثاره النفسية واالجتماعية واالقتصادية: العربية السعودية

 . اذ مساعد في كلية التربية في جامعة االمير سطام في مدينة الخرجستأالقرعان 
وكما عودنا البحاثين على دقة التحكيم ورسرعة النشر سوف نستمر في هذا النهج باذن اهلل، وهذا 

وفق اهلل الجميع وكل رمضان . ال يمنع ان نتلقى اي مالحظات على عملنا يكل صدر رحب
 .وأنتم بخير

 ,,,,,شكرا لمن منحنا ثقته 

 التحرير

j@hotmail.com-Gisr 

info@gisr.org.uk 
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 :من نحن
 (جسر )المعهد الدولي للدراسة والبحث   مجلة

Global institute for study and research journal(GISR-J) 

هيئة التدريس في الجامعات والباحثين والمتخصصين  ألعضاءتنشر المجلة البحوث 

 .واالنجليزية العربية باللغتين

يوما من استالمه  12والنشر تتن بسرعة حيث يتم تحكيم البحث خالل  التحكيم والمجلة عملية محكمة اجراءات

 .يوما من قبوله بعد اجراءات التعديالت 03وينشر خالل 

 رؤيتنا

في كافة مجاالت البحث لتطوير ونشر مجلة رائدة في الدراسة والبحث , تنشر االنتاج العلمي لجميع الباحثين 

 .المعرفة, وفق معايير علمية عالية

  رسالتنا

 تسهيل النشر العلمي وازالة العوائق التي تمنع الباحثين من نشر انتاجهم

 المجلةهداف أ

 . رفع سوية البحث العلمي

 .قدر ممكن بأكبرالمشاركة في نشر المعرفة 

 . ايجاد شبكة تواصل للباحثين في كافة المجاالت البحثية

 .ازالة العوائق التي تمنع او تؤخر النشر العلمي للباحثين

 .تسهيل وصول الجمهور الى نتائج البحث العلمي

 . زيادة االستفادة من البحث العلمي

 .دعم الباحثين الجدد من خالل نشر ابحاثهم

  .تقليل المدة الزمنية لنشر البحث العلمي مع عدم االخالل بجودته

 

 

 

 

http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
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 سلطنة عمان –عبد الفتاح أبو زيد . د
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 أكرم فتحي مصطفى . د

 

 
 

 

http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#4676047
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#4676047
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#6171267
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#6171267
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#99604757
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#99604757
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#80778834
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#80778834
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#19141062
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#19141062
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#48362840
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#48362840
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#47389777
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#47389777


 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 h 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ May       ISSN: 2397-0308         

Vo.2, No.5 

 مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث

Global Institute for Study and Research( Gisr-J) 

 المجلة  معايير التحكيم
متوسط درجة  الدرجة المعيار 

 التحكيم

 مالحظات

 كلمة13ال يتجاوز  5 صياغة عنوان مناسب للبحث 

 كلمة 033ال يزيد عن   5 كنابة ملخص محكم 

شهور مضت  6يفقد البحث درجة عن كل   5 (يكون بحث جديدا ) الجدة  

 من تاريخ اعداد البحث

 وجدتهااصالة فكرة البحث   5 االصالة 

مقدمة مختصرة توضح ماذا سيفعل   5 البحثية في المقدمةطريقة عرض المشكلة  

 الباحث في هذه البحث

   5 ومنطقي متسلسلترتيب عناصر البحث بشكل  

   23 صياغة مشكلة البحث بطريقة علمية 

   5 وتطبيقاته ومبرراتهاهمية البحث  

مراجعة االدب النظري ومدى تغطيته  

 لموضوع الدراسة

 التسلسل والترابطيجب مراعاة   23

على االقل توثيق مرجع واحد منشور  في   5 حداثة المراجع 

 السنة التي سينشر فيها البحث

مناسبة منهجية البحث للموضوع ودقة  

 اجراءات البحث

23   

   23 االحصائية المستخدمة األساليبدقة االساليب  

 االمالء والنحو والصياغة  5 سالمة اللغة المستخدمة 

 باألدبمناقشة النتائج بطريقة علمية وربطها  

 النظري

23   

سالمة التوثيق داخل البحث وكتابة المراجع  

 االصدار  APAفي نهاية البحث وفق نظام 

 السادس

5   

   233 المجموع 

  j@hotmail.com-gisr:ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال على رئيس هيئة التحرير على االيميل
info@gisr.org.uk 

 المحرر التنفيذي
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وجهة نظر الطلبة انفسهم تقويم برنامج بكالوريوس االضطرابات السلوكية والتوحد بجامعة جدة من   .1

 في ضوء معايير مجلس االطفال غير العاديين
 

 نايف الزارع
 

1-16 

فاعلية برنامج تعليمي قائم على إستراتيجيات الذاكرة لعالج بعض مشكالت جداول الضرب لدى   .2
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جدة من وجهة نظر الطلبة تقويم برنامج بكالوريوس االضطرابات السلوكية والتوحد بجامعة 
 انفسهم في ضوء معايير مجلس االطفال غير العاديين

 الزارععابد نايف . د
 جامعة جدة  -قسم التربية الخاصة 

)alzarea3@yahoo.com(    
  2102-5-22: قبول               2102-5-25 :تعديل              2102-5-22 :استالم

تقويم برنامج بكالوريوس االضطرابات السلوكية والتوحد بجامعة جدة من وجهة نظر الطلبة انفسهم في ضوء إلى  دراسةهدف ال :ملخص
وقد . دراسةلمناسبته ألهداف ال، وذلك المنهج الوصفي المسحي في دراسته اتبع الباحث، (CEC) معايير مجلس االطفال غير العاديين

في مسار االضطرابات السلوكية  الملتحقين بمساقي المشروع الميداني والتدريب الميداني طالباتالدراسة من الطلبة وال تكونت عينة
من العام الجامعي  الثاني الدراسي خالل الفصلوذلك ، جدةمرحلة البكالوريوس بقسم التربية الخاصة في جامعة ضمن والتوحد 

وذلك لمناسبتها ألهداف الدراسة  [1]وقد استخدم الباحث أداة دراسة القرني . ًا وطالبةالبط( 36) مـ، والبالغ عدده(ه2306-2301)
في  (CEC) تقيس مدى توفر معايير مجلس األطفال غير العاديين فقرة( 03)الحالية، حيث تكونت االستبانة في صورتها النهائية من 

تحقق معايير مجلس األطفال غير العاديين في ت نتائج الدراسة عن وقد كشف. برنامج إعداد معلمي االضطرابات السلوكية والتوحد
وذلك في جميع  ،بدرجة عالية نظر الطلبة انفسهممن وجهة برنامج بكالوريوس االضطرابات السلوكية والتوحد بجامعة جدة برنامج 

 .راسةالمعايير السبعة التي اشتملت عليها أداة الد
 .السلوكية والتوحد، طلبة البكالوريوس، مجلس األطفال غير العادييناالضطرابات : الكلمات المفتاحية

Evaluating baccalaureate program of Autism spectrum and behavioral 

disorders at Jeddah University from student’s perspectives in light of 

the standards of the council of exceptional children  
Dr. Nayef A. Alzaraa 

Special education Dept, Jeddah University  

)alzarea3@yahoo.com(  
Received: 22-5-2016      reviewed: 25-5-2016        accepted: 26-5-2016  

Abstract: This study aimed to evaluate baccalaureate program of Autism spectrum and behavioral 

disorders at Jeddah University from student’s perspectives in light of the standards of the council of 

exceptional children (CEC). The researcher followed the descriptive survey approach for its 

appropriateness for the goals of this research. The sample population of the study consisted of all final 

year students in the autism and behavioral disorders track at the B.A level in special education at 

Jeddah University during the first semester H.1436-1437 with a total number of 46 students.  The 

researcher used the questionnaire instrument of Al-Qarne [1] study for its appropriateness for the goals 

of this research. The study revealed the representation of standards of the council of exceptional 

children from the point of view of final year students was high in all seven standards covered by the 

study instrument.   

Key word: Autism, behavioral disorders, baccalaureate students and (CEC).   

بمرحلة التعليم الجامعي من العمليات المهمة، وذلك لكونها مسؤولًة عن يعد التقويم التربوي المرتبط : المقدمة
توفير الكوادر البشرية القادرة على تنمية عمليتي التطوير واإلبداع في المجتمعات على اختالف توجهاتها 

فاالهتمام . ويويعد المعلم محور العملية التعليمية والركيزة األساسية التي يستند عليها النظام الترب. وثقافاتها
 .بالمعلم يعد أمرًا الزمًا وذلك للدور الذي يلعبه في بناء األجيال

ويمثل معلم التربية الخاصة حجر الزاوية في برامج تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، وعمله مع هذه 
ة ومهنية أّن تدريسهم يتطلب امتالك صفات شخصي: الفئة يزيد من مسؤولياته انطالقا من معطيات كثيرة أهمها

mailto:alzarea3@yahoo.com
mailto:alzarea3@yahoo.com
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متميزة ليكون المعلم الكفء القادر على استغالل جميع الفرص المتاحة إلكسابهم الخبرات والمهارات والجوانب 
وعليه تلعب مؤسسات إعداد المعلمين . [2]وتحقيق كافة احتياجاتهم األكاديمية والنفسية ، السلوكية المرغوب فيها

هنة التعليم، تهيئتهم وبناء فكرهم على الحداثة والتطوير لفهم متغيرات قبل الخدمة دورًا مهمًا في تهيئة المعلمين لم
 .الحياة بكل أصنافها

وتلعب عمليات القياس والتقييم دورًا هامًا يتمّثل في إعطاء مؤشرات عن مدى التقدم والتطور والضعف 
ويحتاج إلى تعديالت  وبخاّصة المجال التربوي، حيث إن هذا المجال في تطور مستمر،، الموجود في أي مجال

ثّم إّن عملية التقويم تعمل على اتخاذ التدابير المناسبة واتخاذ القرارات التي من . مستمرة تواكب التقدم والتطّور
 .شأنها أن تحل المشكالت المختلفة وتعمل على تحسين واضح في العملية التربوية

تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تقوم عملية التقويم ألي برنامج تربوي على اتخاذ قرارات و 
كأن يكون القرار باستمرارية برنامج تربوي معين أو إعادة النظر فيه أو استبداله كليًا بناًء على مدى ، المتعلم

فعاليته في تسهيل عملية التعلم، أو مدى فاعليته في إحداث تقدم عند المتعلم نحو تحقيق أهداف كانت قد حّددت 
أن كثير من المعلومات والبيانات الالزمة لعملية التقويم يكون مصدرها الطالب نفسه، فإّن دّقة وبما ، مسبقاً 

القرارات المتعلقة بالبرنامج تعتمد على دقة المعلومات المتوفرة، ولذا يعّد الحصول على معلومات صادقة أمرًا ذا 
 .أهمّية كبيرة في عملية التقويم

عام ( Council for Exceptional Children, CEC)اديين تم انشاء مجلس األطفال غير الع 
وذلك في ضوء االهتمام الدولي باإلعداد الفّعال لمعلمي األطفال غير العاديين بحيث أصبح أحد أهم ( م0222)

المنظمات الدولية المهنية التي تسعى إلى تطوير عمليات التعليم والتعّلم للطلبة غير العاديين، إضافة إلى دعم 
ؤسسات والجهات التي تقدم الخدمات لهذه الفئة، كما ُيعنى بوضع المعايير الخاصة بإعداد معلمي األطفال الم

وهو . غير العاديين والتي ترّكز في مجملها على الطالب والمعلمين، والمهنيين العاملين في مجال التربية الخاصة
ألفراد ذوي االحتياجات الخاّصة، حيث يدعم كمنظمة عالمية مهنية مهمة يسعى إلى تحسين التطور التربوي ل
ودعم األفراد ذوي االحتياجات الخاّصة، ، السياسات الحكومية وصياغة المعايير المهنية والتطوير المهني

 .باإلضافة إلى مساعدة المهنيين للحصول على الشروط والمصادر الضرورية للممارسة المهنية بشكل فاعل
عتمدة من مجلس األطفال غير العاديين والتي تتعلق بمعلمي األطفال غير وتتضمن المعايير المهنية الم

المعيار األول، ويتعلق بنمو المتعلم، والفروق الفردّية في التعلم، أما المعيار الثاني : العاديين سبعة معايير هي
المعيار الرابع تعلق المعيار الثالث يتعلق بالمحتوى المعرفي للمنهج، و يفيتعلق ببيئات التّعلم، في حين أن 

المعيار الّسادس فيتعلق بالممارسات ط، أما بالتقييم، والمعيار الخامس يتعلق باالستراتيجيات التعليمية والتخطي
وفي ظل التوسع الكمي والتطور النوعي في .األخالقية والتعلم المهني، وأخيرًا المعيار السابع الذي يتعلق بالتعاون

مملكة العربية السعودية، وما واكب ذلك من ازدياد مطرد في طلب معلمين مؤهلين ميدان التربية الخاصة بال
بمجاالت التربية الخاصة المختلفة من قبل وزارة التربية والتعليم والجهات األهلية التي تخدم ذوي الحاجات 

جامعة الملك عبد العزيز ب( المعلمين سابقا)الخاصة، ونظرًا للنقص العربي في الكوادر البشرية عملت كلية التربية 
على تزويد الميدان التربوي السعودي بالكوادر المؤهلة، إذ أسس قسم التربية الخاصة في كلية المعلمين آنذاك مع 

ليكون القسم الثاني على مستوى المملكة العربية السعودية، وقد اشتمل ( هـ0222/0221)بداية العام الدراسي 
مسار صعوبات التعلم، ومسار اإلعاقة العقلية، ومسار االضطرابات : هيعند تأسيسه على ثالثة مسارات، و 
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(. ه0221/0221)وبعد ذلك تم استحداث مسار االعاقة السمعية خالل العام الدراسي . السلوكية والتوحد
 (.ه0215/0212)وانتقلت الكلية بعد ذلك في تبعيتها لتكون ضمن جامعة جدة خالل العام الدراسي 

تربية وتعليم التالميذ ذوي الحاجات الخاصة ال تقوم على اعتبارات إنسانية القسم في أن وتتمثل رؤية  
فحسب، بل أنها حق شرعي يكفله لهم ديننا اإلسالمي الحنيف، وحق قانوني تكفله لهم االتفاقيات الدولية فضال 

م التربية الخاصة يضع نصب عن القوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعليه فإن قس
عينيه إعداد معلمين متخصصين، قادرين على صيانة حقوق ذوي الحاجات الخاصة وتلبية حاجاتهم باقتدار 
وتمكن، يتمتعون بالكفايات التي تمكنهم من أداء دورهم على الوجه األكمل، آخذا في االعتبار االتجاهات العالمية 

 .لعاملة بميدان التربية الخاصةالحديثة في إعداد الكوادر البشرية ا
إعداد  علىيقوم  تصنيفي الذياالتجاه غير الاألول يتمثل في : بين اتجاهينقسم التربية الخاصة يوفق و 

 .الطالب الجامعي ليعمل مع جميع فئات التربية الخاصة، ويتم تنويع المقررات الجامعية لتشتمل جميع تلك الفئات
يقوم على إعداد الطالب الجامعي للعمل مع فئة محددة من  التصنيفي الذي االتجاهأما االتجاه الثاني فيتمثل في 

من خالل ويتم ذلك . فئات التربية الخاصة، ويتم تكريس جميع المقررات الجامعية والتدريب الميداني لهذا الغرض
ع في المملكة العربية إعداد الطالب الجامعي للعمل مع فئة محددة من فئات التربية الخاصة وهو االتجاه المتب

السعودية، إال أنه يأخذ باالعتبار باقي موضوعات التربية الخاصة وفئاتها األخرى، إذ يتم تنويع المقررات 
للسنة التحضيرية ومتطلبات ( تقريبا من المقررات% 21: )الجامعية من خالل تدرجها في ثالث مكونات هي

من المقررات التخصصية في % 11)دان اإلعداد التربوي، وفي مي( من المقررات المساندة % 15)الجامعة، و
بإعداد معلمين أكفاء مؤهلين  أما في مسار االضطرابات السلوكية والتوحد، فإن هذا المسار يهتم.(التربية الخاصة

فة وقادرين على تحديد أبرز االضطرابات السلوكية واالنفعالية غير المرغوب فيها داخل البيئات التعليمية المختل
كما . والتي تؤثر على عملية التعليم والتعلم، وتحتاج إلى تدخل تربوي بواسطة برامج تعديل السلوك المختلفة

يهدف المسار إلى تأهيل الطالب في اكتشاف والتعامل مع التالميذ الذين يعانون من اضطراب التوحد الذين 
اجون إلى برامج تربوية فردية وتدريبات خاصة ال تقدم يمكن التعامل معهم تربويًا داخل بيئات التعليم العامة، ويحت

عادة في برامج التعليم العام، لمساعدتهم على النمو السليم في كافة جوانب الشخصية ليصبحوا أفرادًا فاعلين في 
 .مجتمعهم
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فـي جامعـة أما بالنسبة لمكونات خطة البكالوريوس في مسار االضطرابات السلوكية والتوحد بقسم التربية الخاصـة 
( 011)جـدة فإنـه يتــالف مـن متطلبـات الســنة التحضـيرية ومتطلبــات الكليـة ومتطلبـات التخصــص الـدقيق بإجمــالي 

 .يوضح المتطلبات التخصصية لمسار بكالوريوس االضطرابات السلوكية والتوحد( 0)والجدول . ساعة
 والتوحدالمتطلبات التخصصية لمسار بكالوريوس االضطرابات السلوكية (1)جدول 

 الساعات المعتمدة  اسم المقرر الرقم
 2 طيف التوحد مدخل إلى اضطراب .1
 2 مدخل إلى االضطرابات السلوكية .2
 2 التقييم و التشخيص في مجال االضطرابات السلوكية وطيف التوحد .3
 3 إدارة وضبط السلوك الصفي .7
 3 التوحد المهارات الحياتية لذوي االضطرابات السلوكية وطيف .5
 3 برامج ذوي االضطرابات السلوكية وطيف التوحد .6
 2 التقنيات المساندة والمعدلة لذوي االضطرابات السلوكية وطيف التوحد .1
 3 طرق تدريس ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد .8
 2 مشروع ميداني في مجال االضطرابات السلوكية وطيف التوحد .9

 6 في مجال االضطرابات السلوكية وطيف التوحد ميدانيال التدريب .11

 : مشكلة الدراسة

ظهرت في اآلونة األخيرة العديد من النداءات إلصالح مهنة التعليم بصفة عامة والتربية الخاصة بصفة           
ومع أن هذا اإلصالح قد يشمل جميع مظاهر التعليم من مناهج وطرق تدريس ووسائل تعليمية وبيئة . خاصة

نظام التعليمي والمحّرك األساسي ألية مدرسية، إال أنه ُيرّكز بدرجة أكبر على المعلم بصفته الحلقة األقوى في ال
 . جهود تُصب في إصالح وتطوير التعليم

وقد جاءت هذه الدراسة بهدف تقويم برنامج البكالوريوس الخاص بمسار االضطرابات السلوكية والتوحد 
بجودة إعداد ضمن كلية التربية في جامعة جدة حاليًا وجامعة الملك عبدالعزيز سابقاً، وذلك ضمن سياق االهتمام 

ولعل الداعي من وراء هذا التقويم يتمثل في الوقوف على جودة هذا البرنامج في تحقيق . معلمي التربية الخاصة
األهداف المنشودة من وراءه في إعداد كوادر تتسم بالكفاءة والقدرة العالية بما يتوافق مع المعايير المحلية 

والتوحد من البرامج المهمة التي تقدمها جامعة جدة والذي تم افتتاحه ويعد مسار االضطرابات السلوكية . والعالمية
، والذي يهدف الى تأهيل الكفاءات التربوية القادرة على العمل بنجاح مع (هـ0222/0221)في العام الدراسي 

د بكلية وانطالقًا من أّن برنامج بكالوريوس االضطرابات السلوكية والتوح. ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد
 :التربية بجامعة جدة لم يتم تقويمه من قبل، فإن مشكلة البحث الحالي تتحدد في التساؤل الرئيِس اآلتي

في برنامج بكالوريوس االضطرابات السلوكية ( CEC)ما مدى توافر معايير مجلس األطفال غير العاديين "
 "م؟والتوحد في كلية التربية بجامعة جدة من وجهة نظر الطلبة انفسه

يتمثل الهدف الرئيس من الدراسة الحالية في تقويم برنامج بكالوريوس االضطرابات السلوكية : أهداف الدراسة
وقد . من وجهة نظر الطلبة انفسهم( CEC)والتوحد بجامعة جدة في ضوء معايير مجلس األطفال غير العاديين 
 .البرنامج في ضوء نتائج الدراسة الحالية هدفت الدراسة كذلك الى الوصول إلى توصيات مقترحة لتطوير هذا
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 : أهمية الدراسة
تكمن اهمية الدراسة الحالية في اهدافها الرامية الى تحديد مواطن القوة والضعف في برنامج بكالوريوس          

والمهارات االضطرابات السلوكية والتوحد بجامعة جدة ومدى قدرة هذا البرنامج على تزويد الطلبة بالمعارف 
وكذلك تتمثل اهمية هذه الدراسة في الخروج بتوصيات مقترحة قد تساعد متخذي القرارات في . العملية الالزمة

اعتماد برامج إعداد معلمي االضطرابات السلوكية والتوحد على تطوير وتعديل تلك البرامج في جانبيها النظري 
 .ت السلوكية والتوحد العالميةوالعملي لتواكب واقع برامج إعداد معلمي االضطرابا

 : الدراسات السابقة
لقد دعت الحاجة في اآلونة األخيرة الى تقويم برامج التربية الخاصة في مختلف الجامعات            

والمؤسسات التعليمية على اختالفات مساراتها من أجل الوقوف على فاعلية تلك البرامج في تحقيق مخرجات 
 .مة لطبيعة الحاجات الالزم توفيرها لألفراد ذوي االحتياجات الخاصةتعليمية وأدائية مالئ

تقويم برنامج إعداد معلمي  تناولتولعلنا نجد في هذا السياق عددًا من الدراسات العربية واالجنبية التي 
. االفراد ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام ومعلمي االفراد ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد بشكل خاص

تقويم برنامج " في دراسة ماجستير بعنوان  [1]ولعل اهم تلك الدراسات العربية الدراسة التي قامت بها القرني 
إعداد معلمي االضطرابات السلوكية والتوحد بجامعة الملك سعود في ضوء معايير مجلس األطفال غير العاديين 

(CEC ")فال غير العاديينوالتي هدفت الى معرفة درجة توفر معايير مجلس األط (CEC)  في برنامج إعداد
طالبات السنة )معلمي االضطرابات السلوكية والتوحد بجامعة الملك سعود من وجهة نظر الطالبات المعلمات 

، والكشف عن المعوقات التي تواجه تفعيل معايير مجلس األطفال غير العاديين في البرنامج من وجهة (النهائية
البحث من جميع طالبات السنة النهائية في مسار االضطرابات السلوكية والتوحد  وقد تكونت عينة. نظرهن

بمدينة الرياض، خالل الفصل األول من العام   لمرحلة البكالوريوس بقسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود
لس األطفال وقد خلصت النتائج الى تحقق معايير مج. طالبة( 21)هـ، والبالغ عددهن 0211-0212الجامعي 

في برنامج إعداد معلمي االضطرابات السلوكية والتوحد بجامعة الملك سعود من وجهة ( CEC)غير العاديين 
أما . نظر طالبات السنة النهائية بدرجة عالية، وذلك في جميع المعايير السبعة التي اشتملت عليها أداة الدراسة

المرتبة األعلى في تقييم الطلبة ( ممارسات المهنية واألخالقيةال)على مستوى المعايير فقد احتل المعيار السادس 
 .المرتبة األدنى فيما بينها( بيانات التعلم)من بين المعايير، في حين المعيار الثاني 

الكفايات الالزمة لمعلمي األطفال ذوي " بعنوان  [3]أما الدراسة التي قام بها كل من عبيدات والدوايدة 
، فقد هدفت إلى التعرف ("CEC)دينة جدة في ضوء معايير مجلس األطفال غير العاديين اضطراب التوحد في م

على الكفايات الالزمة لمعلمي األطفال ذوي اضطراب التوحد في مدينة جدة في ضوء معايير مجلس األطفال 
ل غير من خالل تحديد درجة أهمية المهارات والمعارف المعتمدة من مجلس األطفا( CEC)غير العاديين 

العاديين من وجهة نظر معلمي األطفال ذوي اضطراب التوحد في مدينة جدة، وتحديد درجة امتالك المهارات 
والمعارف المعتمدة من مجلس األطفال غير العاديين من وجهة نظر معلمي األطفال ذوي اضطراب التوحد في 

ية الخاصة الذين يعملون مع األفراد ذوي وقد أجريت هذه الدراسة على جميع معلمي ومعلمات الترب. مدينة جدة
وقد توصلت الدراسة إلى أن معلمي . معلمًا ومعلمة( 011)اضطراب التوحد في مدينة جدة والبالغ عددهم 

األطفال ذوي اضطراب التوحد أعطوا درجة أهمية عالية للكفايات ككل، كما أظهرت النتائج أن لدى المعلمين 
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ارات والكفايات، وقد أوصت الدراسة بتطوير برامج تدريبية معتمدة على الكفايات درجة امتالك كلية متوسطة للمه
لتحسين مستوى المعرفة النظرية والمهارات العملية لمعلمي األفراد ذوي اضطراب التوحد، وتضمين معايير مجلس 

جراء مزيد من  األطفال غير العاديين ضمن برنامج إعداد معلمي األفراد ذوي اضطراب التوحد في الجامعات، وا 
 .الدراسات حول الكفايات الالزمة لمعلمي األفراد ذوي اضطراب التوحد

دراسة هدفت إلى التعرف على جودة إعداد المعلمين العاملين مع ذوي ( Mazin )  [4]وقد أجرى مازين
التوحد األولى أجري فيها مقابالت مع سبعة من الخبراء في مجال اضطراب : اضطراب التوحد عبر مرحلتين

ومعلم واحد في التربية الخاصة، وذلك لتحديد نوعية وطبيعة معلمي التربية الخاصة الذين يتوجب عليهم العمل 
قد . مع األطفال ذوي اضطراب التوحد من حيث المعرفة باضطراب التوحد، والخصائص والمهارات الالزمة للمعلم

بوضع مقررات إضافية حول خصائص واستراتيجيات أشارت نتائج هذه المرحلة الى أن المشاركين قد طالبوا 
تعليم األطفال ذوي اضطراب التوحد، كما أنهم أشاروا إلى أنهم بحاجة إلى نفس اإلعداد المتعلق بمعلم التربية 

وبناء على نتائج المرحلة األولى من الدراسة تم . الخاصة باإلضافة إلى خصوصية إعدادهم في مجال التوحد
وقد . ييس استخدمت في المرحلة الثانية من الدراسة والتي استخدم فيها منهج البحث الكميتطوير مجموعة مقا

معلم تربية خاصة يعملون مع األطفال ذوي اضطراب ( 002)تكونت عينة الدراسة في المرحلة الثانية من 
لمعرفة باضطراب ا)حيث هدفت هذه المرحلة إلى فحص العالقات واالرتباطات بين المتغيرات التابعة . التوحد

مقررات في اضطراب التوحد، والدرجة )والمتغيرات المستقلة ( التوحد، ومهارات وخصائص المعلم، والكفاءة الذاتية
العلمية للمعلمين، ونوع الشهادة العلمية، وعدد سنوات الخبرة مع األطفال ذوي اإلعاقات المتنوعة، وعدد األطفال 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن (. والتقرير الذاتي حول فاعلية اإلعداد الحاليين المصابين باضطراب التوحد،
المعرفة باضطراب التوحد لدى معلمي التربية الخاصة ترتبط بعدد المقررات في مجال اضطراب التوحد، والدرجة 

ة إلى أن كما أشارت نتائج الدراس. العلمية، وعدد سنوات الخبرة في العمل مع األطفال ذوي اضطراب التوحد
المهارات العملية لدى المعلمين ترتبط بعدد المقررات باضطراب التوحد، وعدد سنوات الخبرة في العمل مع األفراد 

وكذلك أشارت نتائج الدراسة إلى أن الكفاءة الذاتية . ذوي اضطراب التوحد، والتقرير الذاتي حول اإلعداد الفّعال
ضطراب التوحد، وعدد سنوات الخبرة في العمل مع األفراد ذوي للمعلمين ترتبط بعدد المقررات في مجال ا

وأخيرًا أشارت نتائج الدراسة إلى أن نوعية معلمي التربية الخاصة العاملين مع ذوي اضطراب . اضطراب التوحد
 .التوحد ترتبط بعدد المقررات في مجال اضطراب التوحد وفعالية التقرير الذاتي حول اإلعداد

بهدف معرفة مدى تحقيق معلمي ومعلمات التربية الخاصة بدولة  [5]قام بها  الغزو وفي دراسة أخرى 
معلم و ( 011)اإلمارات العربية المتحدة لمعايير عالمية، قام الباحث بتوزيع استبانة قام ببنائها على عينة من 

نت نتائج الدراسة وجود فروق وقد بي. معلمة من مراكز التربية الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية
ووجود فروق بين العاملين في المدارس والمراكز على أبعاد االستبانة المختلفة، وكذلك وجود ، بين الذكور واإلناث

( 01)فروق ذات داللة إحصائية تعزى لسنوات الخبرة لصالح أفراد عينة الدراسة الذين تزيد خبرتهم عن عشر 
 . سنوات

بهدف التعرف على  [6]( ,Wanyonyi-short)لتي قامت بها واينوني شورت قد اشارت الدراسة او 
الكفايات الالزمة لمعلمي األطفال ذوي االضطرابات السلوكية، الى أن جميع المشاركين في الدراسة قد أعطوا 

لكون بدرجة درجة أهمية للكفايات تراوحت بين مهمة جدًا ومهمة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين كانوا يمت
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عالية الكفايات المتعلقة بالخصائص، والبيئة التعليمية والتفاعالت االجتماعية، والتخطيط التعليمي، و أشارت 
نتائج الدراسة كذلك الى وجود ارتباط بين ترتيب المعلمين للكفايات حسب األهمية وبين ترتيبها أيضًا حسب درجة 

 . فقرة( 21)نالك ارتباطًا على فقرة ، في حين لم يكن ه( 25)االمتالك على 
إلى معرفة (   ,Zionts, Shellady, & Zionts) [7]وهدفت دراسة كل من زيونتس وشيلدي وزيونتس

من حيث ( CEC)تصور المعلمين لمعايير الممارسة المهنية الموضوعة من قبل مجلس األطفال غير العاديين 
معلمًا لذوي االضطرابات السلوكية وصعوبات التعلم، ( 22)درجة األهمية وسهولة تطبيقها، وتكونت العينة من 

األسس، : )فقرة موزعة على األبعاد التالية( 21)وقام الباحثون بتصميم استبانة مكونة من . واإلعاقة العقلية
دارة الطالب وتفاعالتهم االجتماعية، والتعاون، والممارسة األخالقية . (والخصائص، والتقييم، واالستراتيجيات، وا 

وخلصت الدراسة إلى أن جميع ُمعلمي األطفال المعاقين عقليًا ، وصعوبات التعلم ، والمضطربين سلوكيًا  َأخبروا 
بأن جميع الفقرات واألبعاد مهمة بدرجة عالية بالنسبة لهم، إال أن المعلمين الحظوا وجود بعض الفقرات يصعب 

 .تطبيقها في غرفة الصف
هدفت إلى تحديد مؤشرات الجودة في مجال ( ,Manning) [8] نغوفي دراسة أجريت من قبل ماني

( . CEC)االضطرابات السلوكية واالنفعالية باالستناد إلى ستة معايير حددها مجلس األطفال غير العاديين 
: فقرة  موزعة على ستة أبعاد هي (  52)استجابوا الى مقياس مكون من ( 022)واشتملت الدراسة على 

(. التعليمية، وبيئة التعلم والتفاعالت االجتماعية، واللغة، والتخطيط التعليمي، والتقييم ، والتعاوناالستراتيجيات 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين اعتبروا كافة األبعاد الورادة في المقياس مهمة بالنسبة لهم، وقد أشارت 

ية في تقدير المعلمين ألهمية الكفايات تعود إلى نتائج الدراسة كذلك إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائ
الموقع الجغرافي للمعلم لمكان عمل المعلم، أو نوع البرنامج أو عدد سنوات الخبرة باستثناء وجود فروق على بعد 

صف خاص، وغرفة )واحد هو بيئة التعلم والتفاعالت االجتماعية بين أنواع البرنامج الذي يعمل به المعلم 
لدى معلمي غرفة % ( 22)، وكانت درجة االتفاق على ترتيب فقرات هذا البعد بنسبة (صف العاديمصادر، وال

المصادر ومعلمي الصف العادي بينما كانت نسبة االتفاق مع المعلمين العاملين في برنامج الصف الخاص 
(25.)% 

 : منهجية الدراسة
لمناسبته ألهداف الدراسة، وقد تكونت عينة الدراسة من استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي وذلك 

الطلبة والطالبات الملتحقين بمساقي المشروع الميداني والتدريب الميداني في مسار االضطرابات السلوكية والتوحد 
ضمن مرحلة البكالوريوس بقسم التربية الخاصة في جامعة جدة، خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 .طالبًا وطالبة( 22)ـ، والبالغ عددهم (ه0212-0211)
تقويم برنامج بكالوريوس االضطرابات السلوكية والتوحد )لتحقيق هدف الدراسة الرئيس والمتمثل في : أداة الدراسة

استخدم ( من وجهة نظر الطلبة انفسهم( CEC)بجامعة جدة في ضوء معايير مجلس األطفال غير العاديين 
وقد تكونت االستبانة في صورتها النهائية . وذلك لمناسبتها ألهداف الدراسة الحالية [1]راسة القرنيالباحث اداة د

في برنامج إعداد معلمي  (CEC)فقرة تقيس مدى توفر معايير مجلس األطفال غير العاديين ( 12)من 
 :االضطرابات السلوكية والتوحد، وهذه الفقرات موزعة ضمن سبعة معايير كما يلي

 فقرات( 2)نمو المتعلم ومراعاة الفروق الفردية في التعلم : المعيار األول . 
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 فقرات( 2)بيئات التعّلم : المعيار الثاني. 
 فقرات( 2)المحتوى المعرفي للمنهج : المعيار الثالث. 
 فقرات( 2)التقييم : المعيار الرابع. 
 فقرات( 5)االستراتيجيات التعليمية والتخطيط : المعيار الخامس. 
 فقرات( 5)الممارسات المهنية واألخالقية : المعيار السادس. 
 فقرات( 5)التعاون : المعيار السابع. 

تم التأكد من صدق أداة وقد تمتعت االستبانة بمعايير صدق وثبات مناسبة لغايات الدراسة، حيث 
تطبيق على عينة استطالعية األولى قبل التطبيق وتمثّلت في صدق المحكّمين، والثانية بعد ال: البحث بطريقتين

أما بالنسبة للثبات فقد تم التحقق منه من خالل . وتمثلت في صدق االتساق الداخلي لعبارات ومحاور أداة البحث
، حيث بلغت قيمة كرونباخ "Cronbach's alpha"استخراج معامالت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

وقد تمثلت  (.1.221)و ( 1.115)تراوحت قيم كرونباخ ألفا للمعايير ما بين ، في حين (1.222)للدرجة الكلية 
االستجابة على أداة الدراسة من خالل استخدام سلم ليكرت الخماسي على النحو التالي كما يوضحها الجدول رقم 

(2 :) 

 

 

 

 
 : إجراءات الدراسة

 :لقد تم تطبيق إجراءات الدراسة وفقًا للخطوات اآلتية
 .أداة الدراسة الحصول على اإلذن باستخدام .0
 .تطبيق اداة الدراسة على العينة، ومتابعة األداة وتجميعها، وتجهيزها للتحليل اإلحصائي .2
تفريغ البيانات على قوائم خاصة، ثم إدخال البيانات إلى برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية  .1

(SPSS ) ًومعالجتها إحصائيا. 
ومناقشتها، واستخالص النتائج النهائية، وتقديم التوصيات استخراج النتائج، وتحليلها، وتفسيرها  .2

الدراسة الحالية التحقق من وجود معايير مجلس األطفال غير  حاولت: نتائج الدراسة ومناقشتها.والمقترحات
في برنامج بكالوريوس االضطرابات السلوكية والتوحد بجامعة جدة من خالل تقويم هذا  (CEC) العاديين

ما مدى توفر معايير مجلس "ولإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس . جهة نظر الطلبة انفسهمالبرنامج من و 
في برنامج بكالوريوس االضطرابات السلوكية والتوحد في كلية التربية بجامعة  (CEC)األطفال غير العاديين 

االنحرافات المعيارية قام الباحث أواًل باستخراج المتوسطات الحسابية و " جدة من وجهة نظر الطلبة انفسهم؟
لهذه المعايير حول مدى ( العام)الستجابات الطلبة والطالبات لكل معيار من معايير أداة الدراسة والمجموع الكلي 

 القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة على أداة الدراسة درجاتسلم التدريج و (1)جدول 
 درجات القطع سلم التدريج مستويات الموافقة

 18.1 – 1 1 جدا   ةمنخفض

 28.1 – 18.1 2 ةمنخفض

 38.1 – 28.1 3 ةمتوسط
 821. – 38.1 . عالية

 5811 – 821. 5 جدا   عالية
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في برنامج بكالوريوس االضطرابات السلوكية والتوحد  (CEC)توفر معايير مجلس األطفال غير العاديين 
 .يوضح ذلك( 1)بجامعة جدة، والجدول رقم 

مرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة والطالبات على كل معيار من معايير أداة الدراسة (1)جدول 
 تنازليًا بحسب المتوسطات الحسابية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المعيار الرتبة

 3.62 24.83 نمو المتعلم ومراعاة الفروق الفردية :المعيار األول 1
 4.59 21.42 المحتوى المعرفي للمنهج: المعيار الثالث 2
 5.17 20.02 التقييم: المعيار الرابع 3
 5.12 19.94 بيانات التعلم: المعيار الثاني 7
 4.51 19.42 الممارسات المهنية واألخالقية: المعيار السادس 5
 5.03 19.10 التعاون: المعيار السابع 6
 4.14 18.06 التخطيط التعليمي واالستراتيجيات التعليمية: الخامسالمعيار  1
 26.79 142.79 (العام)البعد الكلي  

- 01.12)أن المتوسطات الحسابية لمعايير االستبانة تراوحت ما بين ( 1)يوضح الجدول رقم              
في المرتبة األولى بأعلى متوسط ( الفرديةنمو المتعلم ومراعاة الفروق )، حيث جاء المعيار األول (22.11

التخطيط التعليمي واالستراتيجيات )بينما جاء المعيار الخامس  ،، وهو متوسط مرتفع جداً (22.11)حسابي بلغ 
لمعايير ( العام)، وقد بلغ  المتوسط الحسابي الكلي (01.12)في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( التعليمية
 .وهو متوسط مرتفع( 022.12)االستبانة 

بأن القائمين على إعداد برنامج ( عام)ويمكن تفسير النتائج المرتفعة لمعايير االستبانة بشكل كلي 
مسار االضطرابات السلوكية والتوحد في جامعة جدة قد أولوا االهتمام بتضمين معايير مجلس االطفال غير 

لباحث القائم بالدراسة الحالية كان ضمن الفريق الجامعي في مقررات هذا البرنامج، حيث أن ا( CEC)العاديين 
منذ تأسيسه على القيام بمراجعة دورية سنوية لبرنامج مسار   وقد حرص هذا الفريق. القائم على بناء هذا البرنامج

 االضطرابات السلوكية والتوحد في جامعة جدة بحيث تقابل مضامين المقررات الدراسية فيه المعايير العالمية
أما بالنسبة الحتالل المعيار األول . بشكل خاص( CEC)بشكل عام ومعايير مجلس االطفال غير العاديين 

المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي، فإن ذلك قد يعود الى طبيعة وعدد ( نمو المتعلم ومراعاة الفروق الفردية)
سلوكية والتوحد والتي تخدم هذا المعيار مسار االضطرابات الالمقررات المتخصصة التي يتلقاها الطالب ضمن 

دارة وضبط )فالطالب الذي يتلقى مقررات مثل . بشكل جيد مدخل إلى االضطرابات السلوكية واالنفعالية، وا 
يستطيع التعرف على خصائص االفراد ( السلوك، والمشروع الميداني في مجال االضطرابات السلوكية واالنفعالية

والتوحد، وفهم أوجه التشابه واالختالف بينهم وبين االفراد العادييين، عالوَة على ذوي االضطرابات السلوكية 
الدور الذي يمكن أن تلعبه األسرة في تنمية النواحي التعليمية المختلفة لديهم، وأخيرًا تحديد أساليب واستراتيجيات 

 .التعلم المختلفة للتالميذ ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد
على المرتبة األخيرة ( التخطيط التعليمي واالستراتيجيات التعليمية)المعيار الخامس  لحصول أما بالنسبة

الى محدودية بيئات التعلم المختلفة التي قد تسهل تعليم الطالب على  بأدنى متوسط حسابي، فإن ذلك قد يعود
تنمية )ب على استراتيجيات مثل تعميم المهارات المختلفة وتيسير االندماج في تلك البيئات، وكذلك فإن التدر 

قد يحتاج الى تنسيق وتوازن بين ما يتلقاه الطالب ( الوعي الذاتي، واإلدارة الذاتية، وضبط النفس، وحل المشكالت
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من مقررات داخل قسم التربية الخاصة وبين ما يتلقاه ضمن بيئة التعليم الحقيقة في الميدان، ولعل هذا التنسيق 
 .ضج الكامل بين الجامعة ومدارس ومؤسسات التربية الخاصةلم يصل الى درجة الن

في جامعة  [1]القرني وقد جاءت هذه النتائج متوافقة الى حد ما مع النتائج التي توصلت اليها دراسة 
في برنامج إعداد معلمي ( CEC)الملك سعود، حيث أشارت نتائجها تحقق معايير مجلس األطفال غير العاديين 

لوكية والتوحد بجامعة الملك سعود من وجهة نظر طالبات السنة النهائية بدرجة عالية، وذلك من االضطرابات الس
أما على مستوى المعايير فقد اختلفت . خالل حصول معايير االستبانة على درجة تقييم مرتفعة بشكل عام

المرتبة ( مهنية واألخالقيةالممارسات ال)نتائجها عن نتائج الدراسة الحالية وذلك في احتالل المعيار السادس 
وقد . المرتبة األدنى فيما بينها( بيانات التعلم)االعلى في تقييم الطلبة من بين المعايير، واحتالل المعيار الثاني 

يعود ذلك الى االختالف فيما بين برنامج مسار االضطرابات السلوكية واالنفعالية بجامعة جدة عن برنامج مسار 
 .واالنفعالية بجامعة الملك سعود االضطرابات السلوكية

في أن معلمي األطفال   [3]واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصل اليه كل من عبيدات والدوايدة 
ذوي اضطراب التوحد قد أعطوا درجة أهمية عالية للكفايات الالزم توفرها في معلمي االفراد ذوي االضطرابات 

س االطفال غير العاديين، وحصول المعلمين على درجة امتالك كلية السلوكية والتوحد بحسب معايير مجل
وجاءت نتائج هذه الدراسة متوافقة كذلك مع دراسة كل من زيونتس وشيلدي . متوسطة لتلك المهارات والكفايات

( CEC) في اعتبار أن كافة معايير مجلس االطفال غير العاديين  [8]( ,Manning)، ودراسة  [7]وزيونتس
 .مهمًة لديهمتعد 

في برنامج بكالوريوس ( CEC)وللوقوف على مدى توفر معايير مجلس األطفال غير العاديين 
االضطرابات السلوكية والتوحد في كلية التربية بجامعة جدة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم على مستوى الفقرات، 

ستجابات الطلبة والطالبات على كل فقرة من قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال
 :فقرات أداة الدراسة وفق معايير األداة، والجداول التالية توضح ذلك

 نمو المتعلم ومراعاة الفروق الفردية :المعيار األول
مرتبة  الفروق الفردية نمو المتعلم ومراعاة :فقرات المعيار األولالمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على (2)جدول 

 تنازليًا بحسب المتوسطات الحسابية
 الرتبة

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقييم

 0.67 4.42 .الخاصة والعاديين االحتياجاتبين األفراد ذوي  واالختالفتوضيح أوجه التشابه  1 1
عالية 
 جدا  

2 5 
تلعبه األسرة في تنمية النواحي التعليمية للتالميذ ذوي االضطرابات التعريف بالدور الذي يمكن أن 

 السلوكية والتوحد
4.19 0.86 

 عالية

 0.96 4.17 التعريف بحاجات التالميذ ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد 4 3
 عالية

 0.86 4.12 .السلوكية والتوحد وطرق التعامل معهم كأفراد متميزين االضطراباتالتعريف بخصائص التالميذ ذوي  2 4
 عالية

 0.84 4.04 تحديد أساليب واستراتيجيات التعلم المختلفة للتالميذ ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد 6 5
 عالية

 0.96 3.88 السلوكية والتوحدتوضيح مدى تأثير االحتياجات الخاصة على نمط تعليم التالميذ ذوي االضطرابات  3 6
 عالية

  
 3.62 24.83 المجموع
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بين األفراد ذوي  واالختالفتوضيح أوجه التشابه )أن الفقرة األولى ( 3)يالحظ من الجدول رقم 
بدرجة عالية جدًا، في حين ( 3.31)قد حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ ( الخاصة والعاديين االحتياجات

توضيح مدى تأثير االحتياجات الخاصة على نمط تعليم التالميذ ذوي االضطرابات )الثالثة حصلت الفقرة 
ويمكن تفسير هذه النتيجة الى . بدرجة عالية( 0.33)على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( السلوكية والتوحد

عنها لهؤالء الطلبة  معرفة خصائص االفراد ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد يشكل مهارة اساسية ال غنى
الذين سيقومون الحقًا على تعليمهم وتدريبهم، في حين أن تأثير تلك االحتياجات الخاصة على تعليم نمط تعليم 
الطلبة ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد قد يشكل مهارًة تحتاج الى تدريب أثناء المرحلة الجامعية لتوظيفها 

القرني دراسة  وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه. مل مع هؤالء األفرادبوجود عامل الخبرة بعد التخرج والع
( الخاصة والعاديين االحتياجاتبين األفراد ذوي  واالختالفتوضيح أوجه التشابه )في حصول الفقرة االولى  [1]

واستراتيجيات تحديد أساليب )على أعلى مرتبة ضمن هذا المعيار، واختلفت معها في حصول الفقرة السادسة 
 .على أدنى مرتبة ضمن هذا المعيار( التعلم المختلفة للتالميذ ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد

 بيانات التعلم: المعيار الثاني
مرتبة تنازليًا بحسب  بيانات التعلم: فقرات المعيار الثانيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على (5)جدول 

 المتوسطات الحسابية
 الفقرة رقم الفقرة الرتبة

 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 التقييم

1 9 

تشجيع تفعيل المشاركات الجماعية والتفاعل اإليجابي للتالميذ ذوي االضطرابات 
 السلوكية والتوحد

 عالية 1.24 3.60

2 11 

واالجتماعي للتالميذ التعريف بأهمية تحديد توقعات واقعية للسلوك الشخصي 
 .ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد في مختلف البيئات

 عالية 1.24 3.58

3 7 
 .التدريب على تجهيز المواد الالزمة لتنفيذ الدروس

 متوسطة 1.03 3.40

4 12 

شرح أساليب تصميم بيئات التعلم التي تحقق األمن العاطفي والنفسي للتالميذ 
 .والتوحد ذوي االضطرابات السلوكية

 متوسطة 1.19 3.40

5 8 
 .تعزيز توظيف التكنولوجيا المساعدة في التعليم

 متوسطة 1.20 3.33

6 10 
 .اإلعداد لالستفادة من بيئة المجتمع متعدد الثقافات

 متوسطة 1.31 2.63

    
  5.12 19.94 المجموع

المشاركات الجماعية والتفاعل اإليجابي تشجيع تفعيل )أن الفقرة التاسعة ( 5)يالحظ من الجدول رقم 
بدرجة عالية ، ( 0.63)قد حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ ( للتالميذ ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد

على المرتبة األخيرة بمتوسط ( اإلعداد لالستفادة من بيئة المجتمع متعدد الثقافات)في حين حصلت الفقرة العاشرة 
وقد تعود هذه النتيجة الى التدريب الذي يتلقاه الطلبة في أكثر من مساق ضمن . متوسطة بدرجة( 1.60)حسابي 

برنامج مسار االضطرابات السلوكية واالنفعالية حول التدريس الجماعي والتفاعل بايجابية مع األفراد ذوي 
حين أن إعداد الطلبة  االضطرابات السلوكية والتوحد، وهو أمر يسهل التدريب عليه ضمن البيئة الجامعية، في

لالستفادة من بيئة المجتمع متعدد الثقافات يحتاج الى خبرات ميدانية مكثفة قد تتوافر بطبيعتها ضمن بيئة العمل 
في حصول الفقرة العاشرة  [1]القرني دراسة  وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما ذكرته. في المدرسة أو المركز

ضمن هذا المعيار، واختلفت معها في على أدنى مرتبة ( متعدد الثقافات اإلعداد لالستفادة من بيئة المجتمع)
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التعريف بأهمية تحديد توقعات واقعية للسلوك الشخصي واالجتماعي للتالميذ ذوي )حصول الفقرة الحادية عشرة 
 .هذا المعيار على أعلى مرتبة ضمن( االضطرابات السلوكية والتوحد في مختلف البيئات

 :المحتوى المعرفي للمنهج: الثالثالمعيار 
مرتبة  المحتوى المعرفي للمنهج: فقرات المعيار الثالثالمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على (2)جدول 

 تنازليًا بحسب المتوسطات الحسابية
 الفقرة رقم الفقرة الرتبة

 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 التقييم

1 17 
 .التدريب بلغة تعليمية واقعية تسهل عملية التعلم واكتساب المهارات من خاللها

 عالية 0.90 3.98

2 
 .توضيح األنظمة والمبادئ األخالقية المتعلقة بتنفيذ إدارة السلوك 18

 عالية 1.04 3.77

3 13 

التعريف بالنظريات والفلسفات األساسية في تطوير المناهج والممارسات التعليمية 
 .للتالميذ ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد

 عالية 1.16 3.62

4 15 
 تسلسل واضح في المستويات الدراسية العامة والخاصة

 عالية 1.07 3.56

5 14 
 .استخدام التكنولوجيا في التخطيط وإدارة العملية التعليمية والبيئة التعليمية

 متوسطة 1.26 3.29

6 16 

المهارات الوجدانية واالجتماعية والحياتية مع المناهج  التعريف بكيفية دمج تعليم
 .الدراسية

 متوسطة 1.32 3.21

    
  4.59 21.42 المجموع

التدريب بلغة تعليمية واقعية تسهل عملية التعلم )أن الفقرة السابعة عشرة ( 6)يالحظ من الجدول رقم 
بدرجة عالية، في حين ( 0.33)قد حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ ( واكتساب المهارات من خاللها
جتماعية والحياتية مع المناهج التعريف بكيفية دمج تعليم المهارات الوجدانية واال)حصلت الفقرة السادسة عشرة 

يمكن تفسير الدرجة العالية للفقرة ولعله . بدرجة متوسطة( 0.12)على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( الدراسية
جدة يدركون مسار االضطرابات السلوكية والتوحد في جامعة السابعة عشرة بأن القائمين على إعداد برنامج 

لألفكار والفلسفات النظرية ودور ذلك البعد في تيسير اكتساب تلك المهارات  أهمية البعد العملي والتطبيقي
وكذلك يمكن تفسير حصول الفقرة السادسة عشرة على المرتبة األدنى ضمن هذا البعد في محدودية . واتقانها

ية واالجتماعية المراجع العلمية العربية والوجدانية التي تعنى بتوضيح اآلليات العملية لدمج المهارات الوجدان
 .والحياتية مع المناهج الدراسية التي تركز في مجملها على الجانب االكاديمي والقليل من الجانب األدائي

في نتائجها حول هذا المعيار، وذلك في  [1]أكدت هذه النتيجة ما توصلت اليه دراسة القرني وقد 
ارات الوجدانية واالجتماعية والحياتية مع المناهج التعريف بكيفية دمج تعليم المه)حصول الفقرة السادسة عشرة 

التعريف بالنظريات )على أدنى مرتبة ضمن هذا المعيار، واختلفت معها في حصول الفقرة الثالثة عشرة ( الدراسية
على ( والفلسفات األساسية في تطوير المناهج والممارسات التعليمية للتالميذ ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد

 .ى مرتبة ضمن هذا المعيارأعل
  التقييم: المعيار الرابع
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، مرتبة تنازليًا بحسب المتوسطات التقييم: فقرات المعيار الرابعالمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على (1)جدول 
 الحسابية

 الفقرة رقم الفقرة الرتبة
 المتوسط

 الحسابي 
 االنحراف

 المعياري 

 التقييم

1 19 
 .التعريف بالمصطلحات االساسية ذات العالقة بالتقييم

 عالية 0.99 4.19

2 20 
 .اعتماد أدوات التقييم المقننة

 عالية 1.11 3.71

3 21 
 .التدريب على إدارة التقييمات الرسمية وغير الرسمية بشكل حيادي

 متوسطة 1.30 3.19

4 23 
 .وإعداد التقارير بشأنهاالتدريب على تفسير بيانات ونتائج التقويم 

 متوسطة 1.27 3.13

5 24 
 .المساهمة في تطوير وتعديل استراتيجيات التقييم الفردي

 متوسطة 1.20 3.08

6 22 
 .استخدام التكنولوجيا في إجراء التقييمات المختلفة

 متوسطة 1.27 2.71

  5.17 20.02 المجموع    

التعريف بالمصطلحات االساسية ذات العالقة )أن الفقرة التاسعة عشرة ( 1)يالحظ من الجدول رقم 
بدرجة عالية، في حين حصلت الفقرة الثانية ( 3.23)قد حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ ( بالتقييم

( 1.12)بمتوسط حسابي  على المرتبة األخيرة( استخدام التكنولوجيا في إجراء التقييمات المختلفة)والعشرين 
وربما يعود السبب في هذه النتيجة الى التركيز الذي توليه المقررات التدريسية في برنامج مسار . بدرجة متوسطة

االضطرابات السلوكية والتوحد في جامعة جدة على عملية التقييم بشكل عام وتقييم االفراد ذوي االضطرابات 
ن التقييم يعد جزءًا ال يتجزأ من عملية صنع القرار التربوي وبناء الخطة السلوكية والتوحد بشكل خاص، وذلك أل

أما بالنسبة لحصول الفقرة الثانية والعشرين على . التربوية الفردية وبالتالي اختيار االستراتيجيات التعليمية المناسبة
ي تكنولوجيا التعليم المتعلقة أدنى مرتبة ضمن هذا المعيار فقد يعود ذلك الى أن مواكبة التطورات المتسارعة ف

الى نفس  [1]دراسة القرني  وقد توصلت. بعملية التعليم قد يشكل أمرًا يصعب تحقيقه، ولكنه ليس بالمستحيل
النتيجة وذلك من خالل حصول الفقرة التاسعة عشرة على أعلى مرتبة ضمن هذا المعيار، واختلفت معها في 

 .بة ضمن هذا المعيارعلى أدنى مرت( 13، 12)حصول الفقرتان 

 التخطيط التعليمي واالستراتيجيات التعليمية: المعيار الخامس
التخطيط التعليمي واالستراتيجيات : فقرات المعيار الخامسالمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على ( 1)جدول 

 ، مرتبة تنازليًا بحسب المتوسطات الحسابيةالتعليمية
 الفقرة الفقرةرقم  الرتبة

 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 التقييم

 عالية 0.95 4.04 التدرب على استراتيجيات تعديل السلوك 27 1

2 28 
التدرب على استراتيجيات تسهل تعميم المهارات عبر بيئات التعلم 

 . المختلفة
 عالية 1.17 3.63

3 25 
من مدى مناسبة الممارسات االستناد على األدلة في التخطيط التعليمي 
 .التعليمية للخصائص المحددة للمتعلمين

 عالية 1.07 3.62

4 29 
التدرب على استراتيجيات تنمية الوعي الذاتي، واإلدارة الذاتية، 

 .وضبط النفس، وحل المشكالت
 متوسطة 1.17 3.38

 متوسطة 1.03 3.38 .اعتماد استراتيجيات مناسبة لتيسير االندماج في البيئات المختلفة 26 5

  4.14 18.06 المجموع   
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قد ( التدرب على استراتيجيات تعديل السلوك)أن الفقرة السابعة والعشرين ( 3)يالحظ من الجدول رقم 
اعتماد )بدرجة عالية، في حين حصلت الفقرة السادسة والعشرين ( 3.33)حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ 

بدرجة ( 0.03)خيرة بمتوسط حسابي على المرتبة األ( استراتيجيات مناسبة لتيسير االندماج في البيئات المختلفة
وقد تعود هذه النتيجة الى التركيز الذي توليه الجامعة في برنامجها على تعديل السلوك واسترايجياته، . متوسطة

وقد تشابهت نتيجة . أما بالنسبة الستراتيجيات الدمج الشامل فهي ما زالت في طور عملية التطوير والتعديل
التي أشارت الى احتالل هذه  [1]ص الفقرة السابعة والعشرين مع نتيجة دراسة القرني الدراسة الحالية فيما يخ

الفقرة المرتبة االولى ضمن هذا المعيار، في حين اختلفت معها في اشارتها الى احتالل الفقرة الخامسة والعشرين 
 .  على المرتبة االدنى ضمن هذا المعيار

 واألخالقيةالممارسات المهنية : المعيار السادس
، مرتبة الممارسات المهنية واألخالقية: فقرات المعيار السادسالمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على ( 2)جدول 

 تنازليًا بحسب المتوسطات الحسابية
 الفقرة رقم الفقرة الرتبة

 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 التقييم

1 30 
االخالقية والمهنية لمعلم التالميذ ذوي االضطرابات إكساب القيم 

 السلوكية والتوحد
 عالية جدا   0.85 4.31

 عالية جدا   0.96 4.29 .التعريف بأهمية التعلم المستمر والتقييم الذاتي للمعلم 32 2

3 31 
توضيح أثر االتجاهات الشخصية على العمل مع التالميذ ذوي 

 االضطرابات السلوكية والتوحد
 عالية جدا   1.04 4.21

4 34 
توضيح الحدود الخاصة بممارسات معلم التالميذ ذوي االضطرابات 

 السلوكية والتوحد
 عالية 1.26 3.50

 متوسطة 1.48 3.12 .التعريف بالمسائل النظامية المتعلقة باالضطرابات السلوكية والتوحد 33 5

  4.51 19.42 المجموع  
إكساب القيم االخالقية والمهنية لمعلم التالميذ ذوي االضطرابات )أن الفقرة الثالثين ( 2)يالحظ من الجدول رقم 

بدرجة عالية جدًا، في حين حصلت الفقرة ( 2.10)قد حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ ( السلوكية والتوحد
على المرتبة األخيرة ( الضطرابات السلوكية والتوحدالتعريف بالمسائل النظامية المتعلقة با)الثالثة والثالثين 
وربما تعود هذه النتيجة إلى ادراك القائمين على العملية التدريسية في . بدرجة متوسطة( 1.02)بمتوسط حسابي 

قسم التربية الخاصة بجامعة جدة ألهمية إكساب القيم األخالقية والمهنية لمعلمي التالميذ ذوي االضطرابات 
التي   [1]وقد تشابهت نتائج الدراسة الحالية المتعلقة بهذا المعيار مع نتائج دراسة القرني . والتوحد السلوكية

أشارت الى احتالل الفقرة الثالثين على المرتبة االولى ضمن هذا المعيار، في حين احتلت الفقرة الثالثة والثالثين 
 .المرتبة االدنى ضمن هذا المعيار

  اونالتع: المعيار السابع
، مرتبة تنازليًا بحسب المتوسطات التعاون: فقرات المعيار السابعالمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على (01)جدول 

 الحسابية
 الفقرة رقم الفقرة الرتبة

 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 التقييم

1 35 
لخدمة التالميذ ذوي إكساب مهارات التعاون مع األسرة والمجتمع 

 االضطرابات السلوكية والتوحد
 عالية 1.00 4.10

 عالية  3.98 .التدريب على اقامة عالقات ايجابية بين األسرة والمجتمع 38 2

3 37 
التدريب على إشراك التالميذ ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد 
 واسرهم، وأفراد المجتمع المحلي في التخطيط إلعداد البرنامج

 .الفردي
 عالية 1.42 3.83



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 15 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ May       ISSN: 2397-0308         

Vo.2, No.5 

 الفقرة رقم الفقرة الرتبة
 المتوسط

 الحسابي 
 االنحراف

 المعياري 
 التقييم

 عالية 1.27 3.73 .التعريف بنماذج وطرق التعاون واالستشارة المختلفة 36 4

5 39 
التعريف بالمنظمات والخدمات ذات العالقة بالتالميذ ذوي االضطرابات 

 السلوكية والتوحد
 عالية 1.21 3.46

   
  5.03 19.10 المجموع

إكساب مهارات التعاون مع األسرة والمجتمع )أن الفقرة الخامسة والثالثين ( 23)يالحظ من الجدول رقم 
بدرجة ( 3.23)قد حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ ( لخدمة التالميذ ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد

والخدمات ذات العالقة بالتالميذ ذوي التعريف بالمنظمات )عالية جدًا، في حين حصلت الفقرة التاسعة والثالثين 
ويمكن تفسير هذه . بدرجة عالية( 0.36)على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( االضطرابات السلوكية والتوحد

النتيجة بالتركيز الذي توليه مساقات هذا التخصص الجامعي على دور االسرة والمجتمع في تعليم وتأهيل وتدريب 
السلوكية والتوحد، وذلك ألن التعاون الفعال والشراكة القائمة على مبدأ المساواة في  األفراد ذوي االضطرابات

. المسؤوليات والواجبات هو أمر ال غنى عنه في سبيل نجاح البرامج التربوية الموجهة نحو هذه الفئة من األفراد
المختلفة لألفراد ذوي  وكذلك هنالك حاجة متزايدة الى تفعيل دور المنظمات التي تعنى بتقديم الخدمات

وبالتالي نجد . االضطرابات السلوكية والتوحد وتعريف األسر والمعلمين بنوعية هذه الخدمات وكيفية الوصول اليها
التي أشارت الى  [1]أن نتائج الدراسة الحالية المتعلقة بهذا البعد قد جاءت متوافقَة جزئيًا مع نتائج دراسة القرني 

التاسعة والثالثين على المرتبة األدنى ضمن هذا المعيار، في حين اختلفت معها في إشارتها  احتالل الفقرة الفقرة
 .الى احتالل الفقرة الثامنة والثالثين المرتبة األعلى ضمن هذا المعيار

 التوصيات
غير مجلس األطفال الحظنا من خالل استعراض النتائج السابقة للدراسة الحالية الى توفر المعايير السبعة ل

جدة بدرجة عالية، وقد يعود ذلك االضطرابات السلوكية والتوحد بجامعة  بكالوريوسفي برنامج  (CEC) العاديين
 االضطرابات السلوكية والتوحدهمية إعداد معلمي الى وعي القائمين على قسم التربية الخاصة في الجامعة أل

لتالميذ يجاد نظام تعليمي لمعايير العالمية وتطلعهم إليتوافق مع ابما  التالميذيؤهلهم للعمل مع  إعدادًا جيداً 
المسؤولين في قسم وعليه توصي الدراسة الحالية . ءةعلى مستوى عاٍل من الكفااالضطرابات السلوكية والتوحد 

 ، وذلكاالهتمام بتعزيز توافر هذه المعايير لتصل إلى مستوى متميز وبدرجة عاليةب جدة التربية الخاصة بجامعة
 وتوصي كذلك بإعادة. ن هذه المعايير ُتعّد من الشروط الالزمة إلعداد معلم التربية الخاصة بصورة مثلىكو ل

المقررات الدراسية لمسار االضطرابات السلوكية والتوحد بقسم التربية الخاصة في الجامعة بطريقة بعض صياغة 
 .تحقق معايير مجلس األطفال غير العاديين بدرجة عالية جداً 

 للدراسة الحالية في بعض الجامعات مشابهةات دراس إجراءرًا توصي الدراسة الحالية بضرورة وأخي
وذلك ضمن خطط تطوير العمل  التي يوجد فيها مسار االضطرابات السلوكية والتوحد، السعودية والعربية األخرى

 .الدراسة الحالية نتائجها مع نتائج ومقارنةالجامعي ومعايير الجودة الشاملة 
  :المراجع

تقويم برنامج إعداد معلمي االضطرابات السلوكية والتوحد بجامعة الملك سعود في ضوء معايير مجلس ( 2102)القرني، حنان  .[1]
 .، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية(رسالة ماجستير غير منشورة). (CEC)األطفال غير العاديين 
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المؤتمر العلمي التاسع معايير ومستويات التعليم . إعداد معلم التربية الخاصة بين الواقع والمأمول(. 2112)شقير، زينب محمود  .[2]
 .01 -0كلية التربية ، جامعة طنطا، : ، طنطاالجامعي في مصر

اضطراب التوحد في مدينة جدة في ضوء الكفايات الالزمة لمعلمي األطفال ذوي (. 2101)عبيدات، يحيى، والدوايدة، أحمد . [3]
 (.11)، 2، جامعة عين شمس: مجلة كلية التربية، (CEC)معايير مجلس األطفال غير العاديين 

 [4] Mazin, A. L. (2011). Preparing teachers in autism spectrum disorders: Reflections on teacher 

quality (Doctoral dissertation ). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.(UMI No. 

862552944) 

مدخل ، مدى امتالك معلمي التربية الخاصة للمهارات المنبثقة من معايير جمعية األطفال غير العاديين(. 2100)الغزو، عماد  [5]
 .12 – 21( 01) .مجلة القراءة والمعرفة، مصرلضمان جودة التعليم في التربية الخاصة، 

 [6] Wanyonyi-short,M.(2010).Educators perception of the importance of selected competencies teachers of 

students with emotional and behavioral disorders and their perceptions of personal proficiency. 

(Doctoral dissertation).Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.(UMI No.3451999). 

[7] Zionts, L. T., Shellady, S. M., & Zionts, P. (2006). Teachers' perceptions of professional standards: 

Their importance and ease of implementation. Preventing School Failure, 50(3), 5-12. Retrieved 

from http://search.proquest.com/ docview /228529063?accountid=142908 

[8] Manning, M. L. (2006). Evaluating quality standards for teachers in the field of emotional and 

behavioral disorders (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertat- ions and 

Theses.(UMI No. 305305600). 
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فاعلية برنامج تعليمي قائم على إستراتيجيات الذاكرة لعالج بعض مشكالت جداول الضرب لدى 
 ذوات صعوبات التعلم

 أمل مطلق قبيل الجهني    حسين    عبداهلل أحمد
 الشرق العربي للدراسات العليا كلية  -  قسم التربية الخاصة

abdkhater@yahoo.com 
 2016-05-26 :قبول               2016-05-20  :تعديل             2016-05-15 :استالم 

إستراتيجيات الذاكرة لعالج بعض مشكالت جداول هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج تعليمي قائم على : الملخص
تلميذة من تلميذات الصف الرابع والصف الخامس االبتدائي ( 21)وقد تكونت عينة الدراسة من .الضرب لدى ذوات صعوبات التعلم 

 .تلميذات( 01)و اجملموعة الضابطة , تتلميذا( 01)عشوائية بسيطة إىل جمموعتني اجملموعة التجريبية  تم تقسيمهن بطريقة، من ذوات صعوبات التعلم 
, واختبار مقياس  اعد لغايات الدراسةاألختبار التحصيلي ملهارات جداول الضرب : ثالث أدوات هي وقد استخدم املنهج شبة التجرييب يف إجرائها , كما مت استخدام

 التلميذات لدى مشكالت جداول الضرب بعض لعالجحصة دراسية ( 01)تكون من  اعد لغايات الدراسةالذاكرة  من إعداد واصف العايد , و برناجمًا تعليميًا 
و التباطؤ الزمين التعلم  و ذلك من خالل إسرتاتيجيات الذاكرة ومت استخدام البطاقات التعليمية و التصنيف و املعاجلة املتسلسلة و املعاجلة املتوازية  صعوبات ذوات

بني رتب درجات اجملموعة التجريبية و رتب درجات اجملموعة  الضابطة بعد  1010د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى النتائج إىل وجو  سفرتأقد  و.املتدرج 
بني رتب درجات التلميذات يف القياس القبلي والقياس البعدي  بعد  1010و وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى , تطبيق الربنامج لصاحل اجملموعة التجريبية

الكلمات  .اقرتاح بعض الدراسات املستقبلية وقد اخُتِتمت الدراسة ببعض التوصيات املنبثقة عن نتائجها, إضافة إىل. بيق الربنامج لصاحل القياس البعدي تط
 .تربية خاصة, صعوبات التعلم, الذاكرة: المفتاحية

The Effectiveness Of Teaching Program Based On Memory 

Strategies For Treating Some Of Multiplication Tables Problems For 

Females With Learning Disability 
 Dr. Abdullah Ahmed Hussain       Amal Mutlaq Qubawl Aljohani 

Arab EAST Colleges Special Education Department 

abdkhater@yahoo.com 
Received: 15-05-2016      reviewed: 20-05-2016        accepted: 26-04-2016  

Abstract: This study aimed to determine the effectiveness of teaching program based on memory 

strategies for treating some of multiplication tables problems for females with learning disability. The 

research sample of the study consisted of (20) students of grade 4 and 5 of elementary school who have 

learning disabilities, and were divided into two simple random groups, experimental group consist of 

(10) students, and control group consist of (10) students. The study conducted using the semi 

experimental design and employed three tools which are : test of achievement skills of the 

multiplication table prepared by the researcher, test of Memory scale from Dr. Wasif Alayed, and 

educational program prepared by the researcher consist of (15) sessions to treat some of Multiplication 

tables problems for females with learning disability based on memory strategies. The support tools has 

been used are Flashcards, Classification and sequential treatment, Parallel processing and deceleration 

of gradual time period. The result show: Statistically significant differences level of value 0.01 between 

experimental and control group after apply the teaching program for the experimental group and 

statistically significant differences level of value 0.01 degrees between students in tribal and telemetric 

measurement after apply the teaching program for the telemetric measurement. The study concluded 

with some recommendations based on the results besides suggesting some future studies.Key words: 

Special education, learning disability and memory. 

ــــتعلم وهــــي ضــــرورية جــــدًا الســــترجاع مــــا تــــم تعلمــــه مــــن  :مقدمةةةةة ــــذاكرة عنصــــرًا هامــــًا مــــن عناصــــر ال تعتبــــر ال
فــــإن هــــذا ســــينعكس ، وحــــين تعــــاني مــــن ضــــعف أو اضــــطراب، وتمثــــل الــــذاكرة أســــاس الــــتعلم. تجــــارب وخبــــرات

 .سلبًا على األداء والتعلم و ستضطرب جميع وظائف الوعي واإلدراك 
حيــــث تتطــــور الــــذاكرة بشــــكل ، وع الــــذاكرة مــــن أهــــم موضــــوعات علــــم الــــنفس وعلــــم نفــــس النمــــوويعــــد موضــــ     

ولهــــــذا عنــــــدما يحــــــدث قصــــــور فــــــي ، ملحــــــوظ فــــــي مراحــــــل الطفولــــــة المبكــــــرة وخــــــالل ســــــنوات الدراســــــة األولــــــى

mailto:abdkhater@yahoo.com
mailto:abdkhater@yahoo.com
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ممـــــا ، الــــذاكرة فـــــي هـــــذه المرحلــــة ســـــينتج عنهـــــا صــــعوبات كبيـــــرة فـــــي الــــتعلم وأثـــــار ســـــيئة علــــى الحيـــــاة الســـــليمة
ــــذاكرة ومعرفــــة أســــاليب وطــــرق تنميتهــــا وتقويتهــــا والحفــــاظ عليهــــايشــــكل  و ، هــــذا دافعــــًا قويــــًا لالهتمــــام بدراســــة ال

ــــى أنــــواع متباينــــة مــــن األنشــــطة العقليــــة العاديــــة والخاصــــة ــــذاكرة بمعناهــــا الشــــامل هــــي تجريــــد عــــام يشــــير إل ، ال
 . [1]وهي تعبير عن نشاط عقلي

لما لهذا من أثار ونتائج في الكثير ، وقد وضع العديد من االفتراضات المتعلقة بطبيعة الذاكرة وعملها وآليتها     
وهي من الموضوعات التي تشغل أذهان ، وغيرها ، والقانون والقضاء، والطب، العلم والتربية: من الميادين

وتوظيفها بشكل سليم في ، وكيفية تقويتها، يهاالعلماء والمختصين وخصوصًا فيما يتعلق في عالج الضعف ف
وقد بدأ االهتمام في البحث عن األساليب واألنشطة التي تحقق هدف االستفادة من الذاكرة في التعلم من ، التعلم

أن هذه  [2] (Jon strydom)ستردوم ن وضح جو خالل ماعرف بإستراتيجيات التذكر ومساعدات التذكر  وقد أ
مساعدات ذات فاعلية في تعليم التلميذات وتحسين ذاكرتهن سواء كانوا عاديات أو ذوات اإلستراتيجيات وال
 .صعوبات التعلم 

، صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم األكاديمية: وتصنف صعوبات التعلم إلى تصنيفين رئيسيين هما
قبل األكاديمية والتي تتمثل في العمليات ويقصد بصعوبات التعلم النمائية تلك الصعوبات التي تتناول العمليات ما

وتشكل أهم ، والتي يعتمد عليها التحصيل األكاديمي، المعرفية المتعلقة باالنتباه واإلدراك والتفكير واللغة والذاكرة
وأي اضطراب أوخلل يصيب واحدة أو أكثر من هذه العمليات ، األسس التي يقوم عليها النشاط العقلي للتلميذات

وهي الصنف الثاني من صعوبات التعلم والتي يقصد بها ، ضرورة العديد من الصعوبات األكاديميةيفرز بال
والتي تتمثل في صعوبات القراءة والكتابة والتهجئة والتعبير الكتابي ، صعوبات األداء المدرسي المعرفي األكاديمي

وكما أشار  .[3] وترتبط هذه الصعوبات إلى حد كبير بصعوبات التعلم النمائية، والحساب
فهناك عالقة قوية مابين التذكر وعملية ، فإن الذاكرة تعتبر العمود الفقري لعملية التعلم (Waltrers)[4].ولتريرزو 

وأن هناك عالقة وطيدة بين التذكر والعمليات ، ويمكن وصف هذه العالقة بأنها وجهان لعملة واحدة، التعلم
أن قدرة التلميذات على . (Lerner)[5]وتبين ليرنر، ك والتخزين واالستجابةالمعرفية األخرى مثل االنتباه واإلدرا

كما أنها تعدهن للخبرات ، التذكر تساعدهن على االستفادة من الخبرات السابقة واالنتفاع من الخبرات الحالية
 . الجديدة 

لتـــــي تـــــؤثر بـــــدورها و ا، وبنـــــاًء علـــــى مـــــا تواجهـــــه التلميـــــذات ذوات صـــــعوبات الـــــتعلم مـــــن مشـــــكالت فـــــي الـــــذاكرة
ـــــأثيرًا ســـــلبيًا فـــــي قـــــدرتهن علـــــى الـــــتعلم بشـــــكل عـــــام  الدراســـــةتحـــــاول ، وعلـــــى تعلـــــم الحســـــاب بشـــــكل خـــــاص، ت

مســـــاعدة التلميـــــذات علـــــى تجـــــاوز تلـــــك الصـــــعوبات مـــــن خـــــالل بنـــــاء برنـــــامج تعليمـــــي قـــــائم علـــــى إســـــتراتيجيات 
تعلم فـــــــي صـــــــفوف الـــــــذاكرة لعـــــــالج بعـــــــض مشـــــــكالت جـــــــداول الضـــــــرب لـــــــدى التلميـــــــذات ذوات صـــــــعوبات الـــــــ

 .المرحلة االبتدائية العليا 
 مشكلة الدراسة

ــــــذات ذوات صــــــعوبات الــــــتعلم      ــــــة ، يعتبــــــر ضــــــعف الــــــذاكرة إحــــــدى الخصــــــائص المميــــــزة لــــــدى التلمي فالغالبي
ــــي التــــذكر ــــرت هــــذه المشــــكالت إحــــدى معيقــــات عمليــــة ، العظمــــى مــــنهن لــــديهن مشــــكالت واضــــحة ف وقــــد اعتب

 . [5]التعلم بالنسبة لهن
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وعلـــــى الــــــرغم مـــــن اخــــــتالف البـــــاحثين فــــــي تفســـــير طبيعــــــة مشـــــكالت الــــــذاكرة وأســـــبابها فــــــي مجـــــال صــــــعوبات 
ـــــدى ، الـــــتعلم ـــــتعلم ل ـــــة لعمليـــــة ال ـــــى اعتبارهـــــا واحـــــدة مـــــن المشـــــكالت األساســـــية المعيق ـــــى إنهـــــم متفقـــــون عل إال إل

 مناســــبة لهــــاومحاولــــة وضــــع الحلــــول الهــــؤالء التلميــــذات ممــــا يســــتدعي دراســــة هــــذه الظــــاهرة دراســــة علميــــة 
[6] . 

تناولت إستراتيجيات الذاكرة لدى التلميذات ذوات صعوبات تعلم الحساب  التي راجعة الدراساتمن خالل مو      
تبين أن هناك ارتباطًا  [8] (Brigham)وبيرجهام ؛[7] وزمالئه (Hambrick) هامبرك؛ و  [2]مثل دراسة ستريدوم

وأن لدى التلميذات ذوات صعوبات تعلم الحساب  ،المتعلقة بالذاكرةكبيرًا بين صعوبات تعلم الحساب والمشكالت 
  .صعوبة في استخدام إستراتيجيات الذاكرة ومساعدات التذكر 

ـــــث طبيعـــــة وشـــــكل الصـــــعوباتو        ـــــر متجانســـــة مـــــن حي ـــــة غي ـــــم الحســـــاب فئ ـــــث ،  تشـــــكل صـــــعوبات تعل حي
ـــــم الحســـــاب مشـــــكالت متعـــــددة ذات أ ـــــذات ذوات صـــــعوبات تعل فمـــــا ، شـــــكال مختلفـــــة فـــــي الحســـــابتواجـــــه التلمي

ـــــــاً  ـــــــذات مـــــــن صـــــــعوبات فـــــــي الحســـــــاب ال تشـــــــكل نمطـــــــًا معين أنمـــــــا تأخـــــــذ مـــــــدى واســـــــعًا مـــــــن ، تواجهـــــــه التلمي
 : أن صعوبات التعلم في الحساب تتضمن ما يلي  [9] واشار هاالهان. وجوانب القصور، الصعوبات

ــــة مرتبطــــة: صــــعوبات فــــي النمــــو المعرفــــي وهــــي  -0 فهــــم و ، بالقــــدرة علــــى تجهيــــز المعلومــــات صــــعوبات نمائي
 .و التعامل مع الذاكرة و العالقات و اإلجراءات ، الحقائق و المفاهيم الرياضية

ـــــأداء المهـــــام الحســـــابية : الصـــــعوبات فـــــي حـــــل المســـــائل الحســـــابية  -2 و هـــــي الصـــــعوبات المرتبطـــــة مباشـــــرة ب
صــــــعوبات الــــــتمكن و ، دة الخطــــــواتو المســــــائل الحســــــابية متعــــــد، و كتابــــــة و قــــــراءة األرقــــــام، العــــــد: مثــــــل 

، و مفهـــــوم األعـــــداد،  و صـــــعوبات فـــــي المهـــــارات الرياضـــــية البســـــيطة، مـــــن الحقـــــائق الرياضـــــية األساســـــية
و صــــــــعوبات اإلدراك المكــــــــاني ، و صــــــــعوبات تعلــــــــم لغــــــــة الرياضــــــــيات، و صــــــــعوبات الترميــــــــز الرياضــــــــي

 .لألشكال الهندسية
إن قيـــــام التلميـــــذات ذوات صـــــعوبات الحســـــاب بــــــأداء : الصـــــعوبات فـــــي أداء المســـــائل الحســـــابية الكالميـــــة  -1

القــــدرة : هـــذه المســــائل يعتبـــر بالنســــبة لهـــن مــــن المهـــام المعقــــدة و التـــي تــــرتبط بعوامـــل أخــــرى عديـــدة، مثــــل 
 .و إجراء العمليات الحسابية ، على القراءة

ــــتعلم منهــــا  ــــذات ذوات صــــعوبات ال ــــد التلمي ــــي الحســــاب تظهــــر عن ــــاك صــــعوبات أخــــرى ف و ، دالنقــــو عــــد : و هن
 .[3]الوزنو قياس الحجم و ، حساب الوقت

ــــــى       ــــــي الصــــــفوف المبكــــــرة و تســــــتمر طــــــوال المدرســــــة و إل ــــــم الحســــــاب عمومــــــًا ف و تظهــــــر صــــــعوبات تعل
ـــــاة ـــــذات المـــــدارس %(  1 –2)و قـــــد قـــــدرت إحـــــدى الدراســـــات أن مـــــابين ، طـــــوال الحي ـــــذ وتلمي ـــــًا مـــــن تالمي تقريب

 ((Fuchs & Fuchsو يشــــير فــــوكس و فـــوكس  . [10]االبتدائيـــة لــــديهم صــــعوبات محــــددة فــــي الحســــاب
ـــــامج التربـــــوي الخـــــاص  [11] ـــــتعلم يتضـــــمن البرن ـــــذات ذوي صـــــعوبات ال ـــــذ و التلمي ـــــر مـــــن نصـــــف التالمي أن أكث

 . بهم أهدافًا معينة في الحساب 
إال أن معالجتهــــــا لــــــم تحــــــظ باالهتمــــــام الــــــذي ، بــــــالرغم مــــــن االنتشــــــار الواســــــع لصــــــعوبات تعلــــــم الحســــــابو      

ــــــة ــــــه صــــــعوبات القــــــراءة و الكتاب ــــــت ب ــــــراهن يشــــــهد اهتمامــــــاً و لكــــــن الوقــــــت ، حظي ــــــم  ال ــــــدًا بصــــــعوبات تعل متزاي
قـــــــد يــــــــرتبط و ، يـــــــذات ذوات صـــــــعوبات تعلــــــــم الحســـــــابانخفـــــــاض التحصـــــــيل بالنســــــــبة ألولئـــــــك التلمالحســـــــاب و 
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إذ ، بزيــــادة االهتمــــام بالجوانـــــب المعرفيــــة فــــي الـــــتعلم [9]هاالهــــان جانــــب مــــن زيــــادة االهتمـــــام هــــذا كمــــا يشـــــير 
ــــب  ــــى الجوان ــــة عل ــــي اكتســــاب المهــــارات الحســــابيةركــــزت الدراســــات الحديث ــــذاكرة ف ــــي منهــــا ال ــــة و الت و ، المعرفي

أكـــــدت هـــــذه الدراســـــات أيضـــــا علـــــى فاعليـــــة البـــــرامج العالجيـــــة القائمـــــة علـــــى توظيـــــف و اســـــتخدام اســـــتراتيجيات 
؛ [15] ؛ [14]؛ [13]؛ [12]:ية للتلميـــــــــذات ذوات صـــــــــعوبات الـــــــــتعلمالـــــــــذاكرة فـــــــــي عـــــــــالج المشـــــــــاكل الحســـــــــاب

ـــــــــة و  [20]؛  [19] ؛ [18]؛  [17]؛[16] ـــــــــاس فاعلي ـــــــــت مشـــــــــكلة هـــــــــذه الدراســـــــــة قي ـــــــــق تكون مـــــــــن هـــــــــذا المنطل
ـــــامج تعليمـــــي قـــــائم علـــــى إســـــتراتيجيات الـــــذاكرة لعـــــالج بعـــــض مشـــــكالت جـــــداول الضـــــرب لـــــدى التلميـــــذات  برن

 . ذوات صعوبات التعلم في صفوف المرحلة االبتدائية العليا
 هدف الدراسة

 عليـــــة البرنـــــامج التعليمـــــي القـــــائم علـــــى إســـــتراتيجيات الـــــذاكرة  هـــــدفت الدراســـــة الحاليـــــة إلـــــى التعـــــرف علـــــى فا
 .لعالج بعض مشكالت جداول الضرب لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم 

 فرضيات الدراسة 
هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى التحقـــــق مـــــن فاعليـــــة هـــــذه األســـــاليب التعليميـــــة العالجيـــــة لـــــبعض مشـــــكالت جـــــداول 

 :البحثية  التاليةالضرب من خالل التحقق من الفرضيات 
  بــــــين رتــــــب درجــــــات المجموعــــــة  0,01يوجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى : الفــــــرض األول

برنـــــــــامج لصـــــــــالح المجموعـــــــــة التجريبيـــــــــة وبـــــــــين رتـــــــــب درجـــــــــات المجموعـــــــــة الضـــــــــابطة بعـــــــــد تطبيـــــــــق ال
 .التجريبية

  التلميــــــذات  بـــــين رتـــــب درجـــــات 0,01يوجـــــد فــــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســــــتوى : الفـــــرض الثـــــاني
 .في القياس القبلي والقياس البعدي بعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي 

 :تتضح أهمية الدراسة الحالية في تحقيق جانبين أحدهما نظري واآلخر تطبيقي : أهمية الدراسة
 :األهمية النظرية 

 ذوات صـــــعوبات  إلقـــــاء الضـــــوء علـــــى معالجـــــة بعـــــض مشـــــكالت جـــــداول الضـــــرب المنتشـــــرة بـــــين التلميـــــذات
 .التعلم 

  ــــــــذاكرة فــــــــي تــــــــدريس الحســــــــاب للتلميــــــــذات ذوات صــــــــعوبات التعريــــــــف بأهميــــــــة اســــــــتخدام إســــــــتراتيجيات ال
 .التعلم

 :األهمية التطبيقية 
  ـــــك ـــــى إتقـــــان المهـــــارات الحســـــابية وتخطـــــي الصـــــعوبات وذل ـــــتعلم عل ـــــذات ذوات صـــــعوبات ال مســـــاعدة التلمي

 .من خالل تطبيق إستراتيجيات الذاكرة 
  ـــــيم  معلمـــــات ذوات صـــــعوبات الـــــتعلمقـــــد تســـــاعد الدراســـــة علـــــى توظيـــــف أســـــاليب و طـــــرق جديـــــدة فـــــي تعل

 .الحساب 
 مصطلحات الدراسة

مجموعــــــــــة مــــــــــن األنشــــــــــطة : التعريـــــــــف اإلجرائــــــــــي للبرنــــــــــامج التعليمــــــــــي القــــــــــائم علــــــــــى اســــــــــتراتيجيات الــــــــــذاكرة
ـــــة مـــــن  ـــــة المكون ـــــف( 05)واالســـــتراتيجيات التدريبي ـــــة تضـــــمنت مواق ـــــى خمســـــة  جلســـــة تدريبي مختلفـــــة موزعـــــة عل

 . دقيقة( 2)ة أسابيع بواقع ثالث حصص أسبوعيا، ويستغرق زمن تنفيذ كل جلس
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ـــــتعلم ـــــذات ذوات صـــــعوبات ال ـــــي للتلمي ـــــذات المســـــجالت فـــــي غرفـــــة المصـــــادر : التعريـــــف اإلجرائ مجموعـــــة التلمي
والمشخصــــــات علـــــــى إن لـــــــديهن صـــــــعوبات تعلــــــم وفـــــــق االختبـــــــارات المعـــــــدة مــــــن قبـــــــل غرفـــــــة المصـــــــادر فـــــــي 

 . األبتدائية الخامسة والعشرون بمدينة القريات
عــــــــدم القـــــــدرة علــــــــى إتمــــــــام المســــــــائل الخاصــــــــة بجــــــــداول : التعريـــــــف اإلجرائــــــــي لمشــــــــكالت جــــــــداول الضــــــــرب 

بـــــــالرغم مـــــــن وجـــــــود المعرفـــــــة غيـــــــر الشـــــــكلية فـــــــي الحســـــــاب، و ، رغـــــــم وجـــــــود المهـــــــارات البصـــــــرية، الضـــــــرب
ــــــدرة  ــــــديهن قصــــــور واضــــــح فــــــي الق ــــــائق األعــــــداد، و ل ــــــالفهم الحســــــابي و اســــــترجاع و اســــــتخدام حق المرتبطــــــة ب

 . ة و فق االختبار التحصيلي المعد على استدعاء الحقائق الحسابية األساسية بسرعة و دقة من الذاكر 
 دود الدراسةح

اقتصــــــرت الحــــــدود الموضــــــوعية للدراســــــة فــــــي التعــــــرف علــــــى فاعليــــــة برنــــــامج تعليمــــــي : الحــــــدود الموضــــــوعية 
 .قائم على إستراتيجيات الذاكرة لعالج بعض مشكالت جداول الضرب وطرق عالجها 

 .هـ0212/0211تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول لعام : الحدود الزمانية 
اقتصـــــرت الدراســـــة علـــــى تلميـــــذات صـــــفوف المرحلـــــة االبتدائيـــــة العليـــــا مـــــن ذوات صـــــعوبات : لمكانيـــــة الحـــــدود ا

 .الخامسة والعشرون بمدينة القرياتالتعلم المسجالت في االبتدائية 
 :اإلطار النظري

لعلها الباحثين، و بين أوساط العلماء و تعد صعوبات التعلم أكثر فئات التربية الخاصة إثارة للجدل العلمي        
عند التأمل في حقل الصعوبات نجد أن هناك الكثير من اإلسهامات و انتشارا بين األطفال واألفراد، و أكثرها 

الرؤى كان لها الفضل في بناء وتطوير هذا الحقل علميا و تربويا، فقد قدم الكثير من العلماء البحوث العديدة 
لة في يفاتها وتصنيفاتها و معايير تشخيصها و االستراتيجيات الفعالتسهم في تحديد طبيعة تلك الصعوبات وتعر 

باحثين من تخصصات علمية جد أنها قد تمت على أيدي علماء و المتتبع لهذه االسهامات ي، و  [21]تدريسها
 . غيرهاالنفس و علم اللغة و القانون و  ومعرفية متنوعة، منها الطب وعلم

ــــوم أن مصــــطلح مصــــطلح صــــعو      ــــتعلممــــن المعل ظهــــر ألول مــــرة     Learning Disabilitiesوبات ال
إذ اســـــتخدم هـــــذا المصـــــطلح فـــــي وصـــــف  Kirk Samuel علـــــى يـــــد العـــــالم صـــــاموئيل كيـــــرك 0221فـــــي عـــــام 

فــــــي القــــــراءة و الكتابــــــة والحســــــاب مجموعــــــة مــــــن األطفــــــال لــــــديهم اضــــــطراب فــــــي النمــــــو اللغــــــوي و الكالمــــــي و 
البحثــــــــي الــــــــذي شــــــــهده مجــــــــال وعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن اإلزدهــــــــار العلمــــــــي و  .[22]ومهــــــــارات التواصــــــــل الســــــــلوكو 

ــــزال يتعــــرض و بشــــك ــــه مــــا ي ــــود الماضــــية إال أن ــــتعلم خــــالل العق ــــم للهجــــوم و النقــــد، صــــعوبات ال ل مســــتمر ودائ
فــــــإن ذلــــــك الجــــــدل  .[23]فــــــي رأي الخطيــــــبلجــــــدل والنــــــزاع، و مــــــايزال تعريــــــف صــــــعوبات الــــــتعلم أمــــــرا مثيــــــرا لو 

ت ليســــت نوعــــا واحــــدا، إنمــــا هــــي أنــــواع مختلفــــة، فهــــي تختلــــف مــــن تلميــــذ آلخــــر، يعــــود إلــــى أن هــــذه الصــــعوبا
ـــــاين بشـــــكل واضـــــح مـــــ ـــــي ظهـــــر فيهـــــا، و كمـــــا أن هـــــذه الصـــــعوبات تتب ـــــن حيـــــث المجـــــاالت الت ي الخصـــــائص الت

أن مــــن أســــباب هــــذا الجــــدل هــــو كثــــرة العلمــــاء و البــــاحثين فــــي  [24]جــــونزو قــــد أضــــافت ليرنــــر و . تــــرتبط بهــــا
الـــــذين اهتمـــــوا لمجـــــال صـــــعوبات الـــــتعلم، فهــــــذه كالطـــــب و علـــــم الـــــنفس و التربيــــــة، و  ةمجـــــاالت علميـــــة مختلفـــــ

 . الوفرة الغزيرة من العلوم المختلفة أدت إلى تعدد تعريفات ومسميات صعوبات التعلم 
تجـــــدر اإلشــــــارة هنــــــا إلـــــى وجــــــود تســــــميات مختلفـــــة لصــــــعوبات الــــــتعلم كمـــــا هــــــو الحــــــال فـــــي وجــــــود تعريفــــــات و 

ـــــــتعلموالمصـــــــطلحات  مختلفـــــــة، فمـــــــن التســـــــميات ـــــــي اســـــــتخدمت لوصـــــــف صـــــــعوبات ال متالزمـــــــة النشـــــــاط :  الت
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ــــــدماغي البســــــيط، متالز  ــــــف ال ــــــة البســــــيطة، التل ــــــد، اإلصــــــابة الدماغي ــــــراءة، الزائ ــــــل األخــــــرق، عســــــر الق مــــــة الطف
 . [25]غيرها الكثيرو 

 تعريفات صعوبات التعلم
ــــــــر مــــــــن ال      ــــــــدرالي يشــــــــكل األســــــــاس لكثي ــــــــي التعريــــــــف الف ــــــــات األمريكيــــــــة، و تعــــــــاريف ف ــــــــر الوالي هــــــــو األكث

اســـــــتخداما فـــــــي المـــــــدارس، و قـــــــد حـــــــدث التعريـــــــف األمريكـــــــي الفـــــــدرالي قـــــــانون تعلـــــــيم األفـــــــراد ذوي صـــــــعوبات 
ــتعلم  الــذي و  (Individuals With Disabilits Education Improvement Act of 2004)ال

و أكثــــــر مــــــن العمليــــــات مصــــــطلح صــــــعوبات الــــــتعلم المحــــــددة هــــــو اضــــــطراب فــــــي واحــــــدة أ: يــــــنص علــــــى أن 
ـــــة، حيـــــث يمكـــــن لهـــــذا االضـــــطراب أن  النفســـــية األساســـــية الالزمـــــة لفهـــــم و اســـــتمرار اللغـــــة المحكيـــــة أو المكتوب
ــــة  ــــة أو التهجئ ــــذكر أو التحــــدث أو القــــراءة أو الكتاب ــــى االســــتماع أو الت ــــة عل ــــدرة غيــــر كامل ــــى شــــكل ق يظهــــر عل

ـــــات الحســـــابية، و يتضـــــمن هـــــذا المصـــــطلح حـــــا ـــــدما ، و أو إجـــــراء العملي ـــــة، و إصـــــابة ال الت اإلعاقـــــة اإلدراكي
 . [24]خلل وظيفي بسيط في الدما ،  و عسر القراءة، و الحبسة الكالمية النمائية 

 National( 0221)و هنــــاك تعريــــف آخــــر هــــام قدمتــــه اللجنــــة الوطنيــــة المشــــتركة لصــــعوبات الــــتعلم عــــام 
Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD) ــتعلم علــى أنــه إذ ت عــرف صــعوبات ال

مصــــطلح عــــام يشــــير إلــــى مجموعــــة غيــــر متجانســــة مــــن تلــــك اإلضــــطرابات التــــي تظهــــر علــــى هيئــــة مشــــكالت 
ذات داللـــــــة فـــــــي اكتســـــــاب و اســـــــتخدام القـــــــدرة علـــــــى اإلنصـــــــات أو التحـــــــدث أو القـــــــراءة أو الكتابـــــــة أو القـــــــدرة 

، كمــــــا أنهــــــا ترجــــــع إلــــــى اخــــــتالل األداء و تعتبــــــر مثــــــل هــــــذه اإلضــــــطرابات جوهريــــــة بالنســــــبة للفــــــرد. الرياضــــــية
الـــــوظيفي للجهـــــاز العصـــــبي المركـــــزي، و علـــــى الـــــرغم مـــــن أن صـــــعوبة الـــــتعلم قـــــد تتـــــزامن مـــــع حـــــاالت أخـــــرى 
لإلعاقـــــــة  كاإلعاقـــــــة العقليـــــــة، أو الحســـــــية، أو اإلضـــــــطراب اإلنفعـــــــالي أو الســـــــلوكي، أو مـــــــع العوامـــــــل البيئيـــــــة 

ـــــ ـــــيم غيـــــر الكـــــافي وغي ر المالئـــــم، أو العوامـــــل النفســـــية الجينيـــــة، فأنهـــــا ال تعتبـــــر فـــــي كـــــالفروق الثقافيـــــة أو التعل
 .[9]واقع األمر نتيجة مباشرة لتلك الحاالت أو العوامل حيث أنها ال ترجع لها مطلقاً 

( 0222)وتعـــــــرف القواعـــــــد التنظيميـــــــة لمعاهـــــــد و بـــــــرامج التربيـــــــة الخاصـــــــة فـــــــي المملكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية  
ــــتعلم بأنهــــا  ــــي تتضــــمن فهــــم اضــــطراب : صــــعوبات ال ــــات النفســــية األساســــية الت ــــر مــــن العملي ــــي واحــــدة أو أكث ف

و اســـــــتخدام اللغـــــــة المكتوبـــــــة أو المنطوقـــــــة و التـــــــي تبـــــــدو فـــــــي اضـــــــطرابات اإلســـــــتماع و التفكيـــــــر و الكـــــــالم و 
القـــــراءة و الكتابـــــة و الرياضـــــيات، و ال تعـــــود إلـــــى أســـــباب تتعلـــــق باإلعاقـــــات العقليـــــة أو الســـــمعية أو البصـــــرية 

 . ا من اإلعاقات أو ظروف التعلم أو الرعاية األسرية أو غيره
يمكــــــن أن تــــــؤطر ضــــــمن هــــــذه النقــــــاط كمــــــا ، يتضــــــح مــــــن التعريفــــــات الســــــابقة وجــــــود عناصــــــر مشــــــتركة بينهــــــا

 :  [22]أشار إليها حسين 
  ــــل وظيفــــي فــــي الجهــــاز ــــتعلم تــــرتبط بخل ــــة بــــأن صــــعوبات ال يوجــــد تضــــمين فــــي التعــــاريف لوجهــــة النظــــر القائل

 . العصبي المركزي
 ــــــتعلم يواجهــــــون أنواعــــــ ــــــذ ذوي صــــــعوبات ال ــــــتعلم، تتفــــــق التعــــــاريف أن التالمي ــــــي ال ــــــة مــــــن مشــــــكالت ف ا مختلف

 . يؤثر ذلك بشكل كبير على تحصيلهم األكاديميو 
 ـــــتعلم ليســـــت ناتجـــــة عـــــن اســـــتبعاد األســـــباب األخـــــ ـــــف أن صـــــعوبات ال رى، إذ تعكـــــس هـــــذه النقطـــــة مـــــن التعري

 . البيئيةات األخرى أو العوامل الثقافية و اإلعاق



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 23 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ May       ISSN: 2397-0308         

Vo.2, No.5 

 فـــــي د التالميـــــذ ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم، و تشـــــير التعريفـــــات إلـــــى نمـــــو غيـــــر متســـــاو فـــــي القـــــدرات المختلفـــــة عنـــــ
قدراتـــــه الخاصـــــة فكـــــل مـــــنهم لـــــه خصائصـــــه و ة متجانســـــة، هـــــذا إشـــــارة إلـــــى أن هـــــؤالء التالميـــــذ ال يشـــــكلون فئـــــ

 . فيه
  ــــى ضــــرورة تــــوفير بــــرامج تربويــــة فرديــــة لكــــل تلميــــذ، تتضــــمن تكييفــــات مناســــبة مــــن طــــرق تتفــــق التعريفــــات عل

 .و أساليب و وسائل تعليمية تراعي حاجاته الخاصة

 تصنيف صعوبات التعلم
ــــــى فئتــــــين رئيســــــ ــــــة الخاصــــــة  صــــــعوبات الــــــتعلم إل صــــــعوبات الــــــتعلم : تين همــــــاتصــــــنف معظــــــم أدبيــــــات التربي

 . النمائية، صعوبات التعلم األكاديمية
 Developmental Learning Disabilities: صعوبات التعلم النمائية . 0

ـــــات العقليـــــة و المعرفيـــــة الهامـــــة للتحصـــــيل األكـــــاديمي،  ـــــي اإلضـــــطرابات فـــــي العملي ـــــل هـــــذه الصـــــعوبات ف تتمث
 .[26] هام األكاديميةحصيل و أداء المفهي متطلب سابق للتعلم و الت

 : وتقسم هذه الصعوبات إلى نوعين، هما 
تشــــــــمل اإلنتبــــــــاه والتــــــــذكر واإلدراك، و هــــــــي وظــــــــائف أساســــــــية متداخلــــــــة مــــــــع بعضــــــــها : صــــــــعوبات أوليــــــــة . أ

 .البعض، فإذا أصيبت فإنها ستؤثر في النوع الثاني من الصعوبات النمائية 
 . [52]عن الصعوبات األولية هي ناتجةتشمل اللغة و التفكير، و : صعوبات ثانوية . ب
 AcademicLearning Disabilities: صعوبات التعلم األكاديمية . 2

يقصــــــد بهــــــا صــــــعوبات الــــــتعلم المدرســــــي المعرفــــــي األكــــــاديمي، و هــــــو مصــــــطلح يســــــتخدم لوصــــــف مشــــــكالت 
  .التالميذ األكاديمية في القراءة و الكتابة و الحساب

 : نظرة عامة، صعوبات تعلم الحساب
لقـــــــد تـــــــم اإلشـــــــارة مســـــــبقا إلـــــــى أن تعريـــــــف صـــــــعوبات الـــــــتعلم ينطـــــــوي علـــــــى التلميـــــــذات اللـــــــواتي لـــــــديهن      

صـــــعوبات فـــــي تعلـــــم الحســـــاب، و أن صـــــعوبات الحســـــاب هـــــي نـــــوع مـــــن أنـــــواع صـــــعوبات الـــــتعلم األكاديميـــــة، 
 و قــــد اتضــــح مــــن خــــالل اســــتعراض أدبيــــات صــــعوبات الــــتعلم أن مــــا يتعلــــق بصــــعوبات تعلــــم الحســــاب لــــم يــــرد
ذكــــــره بشــــــكل مكثــــــف فيهــــــا، فاالهتمــــــام بهــــــذا النــــــوع مــــــن الصــــــعوبات أقــــــل مــــــن صــــــعوبات القــــــراءة أو الكتابــــــة، 
بـــــالرغم مـــــن أن المعرفــــــة والمهـــــارة فـــــي الحســــــاب ليســـــت أقـــــل أهميــــــة مـــــن القـــــراءة والكتابــــــة، و خصوصـــــا فــــــي 

ازداد  العـــــــالم المعاصـــــــر، فمســـــــتوى التفكيـــــــر الحســـــــابي و حـــــــل المشـــــــكالت الحســـــــابية أصـــــــبح أكثـــــــر أهميـــــــة، و
 . [41]بشكل كبير في الحياة اليومية و في أماكن العمل 

ــــذات، إذ تقــــدم األبحــــاث و  ــــراهن اهتمامــــا متزايــــدا بجوانــــب القصــــور فــــي الحســــاب عنــــد التلمي و يشــــهد الوقــــت ال
ــــــــة مــــــــن التلميــــــــذات، و مــــــــا هــــــــي  الدراســــــــات نظريــــــــات جديــــــــدة و مفيــــــــدة تتحــــــــدث عــــــــن خصــــــــائص هــــــــذه الفئ

ـــــديهم و اح ـــــاءتهم الحســـــابية، الصـــــعوبات المحـــــددة ل ـــــد مـــــن كف ـــــي تزي ـــــرامج الت ـــــة و الطـــــرق و الب تياجـــــاتهم التربوي
ــــرى هاالهــــان و آخــــرون  ــــد بصــــعوبات الحســــاب كمــــا ي ــــب االهتمــــام المتزاي ــــرتبط جان ــــادة البحــــوث  [9]و قــــد ي بزي

التــــي تناولــــت الصــــعوبات الحســــابية مــــن وجهــــة نظـــــر معرفيــــة، إذ ركــــزت مجموعــــة حديثــــة مــــن البحــــوث علـــــى 
 . فية في اكتساب و تعلم المهارات الحسابيةالجوانب المعر 
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 تعريفات صعوبات الحساب وخصائصها
تشـــــــــير تعريفـــــــــات صـــــــــعوبات الـــــــــتعلم  أن صـــــــــعوبات الحســـــــــاب واحـــــــــدة مـــــــــن اإلضـــــــــطرابات الرئيســـــــــية التـــــــــي 
تتضــــــمنها، إذ أن صــــــعوبات الحســــــاب هـــــــي مــــــن ضــــــمن فئــــــات صـــــــعوبات الــــــتعلم، و المعيــــــار الرئيســــــي فـــــــي 
تعريــــــف صــــــعوبات الحســــــاب هــــــو وجــــــود تبــــــاين أو فجــــــوة بــــــين التحصــــــيل الحســــــابي والقــــــدرات العقليــــــة العامــــــة 

ـــــ، [23] ـــــواجهن صـــــعوبات و وفق ـــــذات ذوات صـــــعوبات الحســـــاب ت ـــــه هـــــذه التعريفـــــات فـــــإن التلمي ا لمـــــا تشـــــير إلي
ــــــاتهن  ــــــة بقرين ــــــات الحســــــاب مقارن ــــــي امتحان ــــــم الحســــــاب، و يكــــــون تحصــــــيلهن ضــــــعيفا جــــــدا ف ــــــرة فــــــي تعل خطي

 .  [51]العاديات
ــــــه اضــــــطرا ــــــدما ، أي أن ــــــل وظيفــــــي فــــــي ال ــــــتج عــــــن خل ــــــرتبط أو ين ــــــه ي ــــــتعلم فإن ــــــره مــــــن صــــــعوبات ال ب و كغي

 . بيولوجي مرتبط بصعوبات في العمليات العقلية وطريقة عمل الدما  
ـــــر شـــــكلية فـــــي الحســـــاب، و هـــــي المعرفـــــة المرتبطـــــة  و التلميـــــذات ذوات صـــــعوبات الحســـــاب لـــــديهن معرفـــــة غي
ـــــة، و التعامـــــل  ـــــالفهم الحســـــابي و اســـــترجاع و اســـــتخدام حقـــــائق األعـــــداد، و حـــــل المشـــــكالت الحســـــابية اللفظي ب

لحســــــابية المعقــــــدة، كمــــــا تكمــــــن الصــــــعوبة لــــــديهن فــــــي القصــــــور الواضــــــح فــــــي القــــــدرة علــــــى مــــــع المشــــــكالت ا
 .[46]استدعاء الحقائق الحسابية األساسية بسرعة و دقة من الذاكرة طويلة المدى

أن التلميــــــذات ذوات صــــــعوبات ( 2105)و قــــــد ذهــــــب كثيــــــر مــــــن البــــــاحثين بحســــــب مــــــا أوضــــــح الزيــــــات      
درة الـــــذاكرة العاملــــة، و التـــــي تظهـــــر فـــــي عــــدم قـــــدرتهن علـــــى اســـــترجاع الحســــاب يعـــــانين مـــــن مشــــكالت فـــــي قـــــ

 . الحقائق الحسابية و تسمية المقادير و األعداد و الرموز و تصحيح المعلومات الحسابية الخاطئة 
التلميــــــذات اللــــــواتي : يضــــــع بعــــــض البــــــاحثون التلميــــــذات ذوات صــــــعوبات الحســــــاب فــــــي مجمــــــوعتين، األولــــــى 

التلميـــــــذات اللـــــــواتي لـــــــديهن صـــــــعوبات تعلـــــــم حســـــــابية،  و هـــــــؤالء هـــــــن : الثانيـــــــة  لـــــــديهن صـــــــعوبات حســـــــابية،
ــــــتعلم ــــــراد ذوي صــــــعوبات ال ــــــيم األف ــــــانون تعل ــــــيهن ق ــــــق عل ــــــواتي ينطب ــــــذات الل و يصــــــنفون  (IDEA,2004)التلمي

ــــــات وهــــــي  ــــــة، إعاقــــــات عاطفيــــــة، : عــــــادة تحــــــت عــــــدة فئ ــــــتعلم المحــــــددة، صــــــعوبات معرفي ذوات صــــــعوبات ال
 .صعوبات لغوية، إعاقات صحية أخرى مثل اضطراب االنتباه المصحوب بالحركة الزائدة 

: و باتســـــــاع مفهـــــــوم صـــــــعوبات الحســـــــاب انتشـــــــرت عـــــــدة مســـــــميات و مصـــــــطلحات تتحـــــــدث عنـــــــه،  و منهـــــــا  
 ,Learner)النمــــائي فــــي الحســــاب، أنــــواع العجــــز الحســــابي، أنــــواع العجــــز الحســــابي الخــــاص  اإلضــــطراب

2003) . 
ـــــادرة ، فالدراســـــات تشـــــير  ـــــًا _  صـــــعوبات الحســـــاب ليســـــت ن مـــــن %( 1-5)أن مـــــن _  و إن وجـــــد بينهـــــا تفاوت

ــــــذ ــــــذ و تلمي ــــــديهم صــــــعوبات حســــــاب، و تالمي ــــــذات صــــــعوبات ات المــــــدارس ل ــــــى أن تلمي تجــــــدر اإلشــــــارة هنــــــا إل
ختلـــــف أشـــــكالها مـــــن تلميـــــذة ألخـــــرى، الحســـــاب ال يمـــــثلن فئـــــة متجانســـــة، فهـــــي تخلـــــف مـــــن تلميـــــذة ألخـــــرى،  وت

أكثــــــــر   Dyscalculiaكــــــــذلك يختلــــــــف تأثيرهــــــــا علــــــــى التلميــــــــذات، كمــــــــا يعتبــــــــر مصــــــــطلح عســــــــر الحســــــــاب و 
هـــــــو يعنـــــــي العجـــــــز الكامـــــــل عـــــــن القيـــــــام فـــــــي التعبيـــــــر عـــــــن صـــــــعوبات الحســـــــاب، و  المصـــــــطلحات اســـــــتخداماً 

 . [48]ات الحسابية بالعملي
ــــــــي الصــــــــفوف المبكــــــــرة و أن صــــــــعوبات الحســــــــاب تظهــــــــ [46]أوضــــــــحت جورجــــــــانوس و  ــــــــذات ف ــــــــدى التلمي ر ل

غالبـــــا مـــــا يـــــتم التعـــــرف علـــــيهن مـــــا بـــــين الصـــــف الثالـــــث و تســـــتمر طـــــوال المدرســـــة حتـــــى المرحلـــــة الثانويـــــة، و 
ــــــدى هــــــذ ــــــدائي، و أن نمــــــو المفــــــاهيم الحســــــابية و المهــــــارات الحســــــابية ل ــــــذات الخــــــامس اإلبت ــــــة مــــــن التلمي ه الفئ
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ــــذات العاديــــات، و يكــــون عمومــــا متــــأخرًا عامــــًا أو عــــامين عــــن أ ــــة قــــرانهن مــــن التلمي حتــــى مــــع التــــدخالت التربوي
 . العالجية تظل هذه الفجوة في االتساع، مما ينبؤ باستمرار هذه الصعوبات مع التلميذات مدى الحياة 

التعـــــرف علـــــى أنمـــــاط ت صـــــعوبات الحســـــاب، و التلميـــــذات ذوالقـــــد بـــــذلت محـــــاوالت عديـــــدة لوصـــــف خصـــــائص 
 : أدائهن الحسابي، حيث تم التعرف على الخصائص الفرعية التالية 

ـــــي اللغـــــة . 0 ـــــذات فـــــي التعامـــــل مـــــع أو : مشـــــكالت ف ـــــدى التلمي ـــــي قصـــــور لفظـــــي ل تظهـــــر هـــــذه المشـــــكالت ف
ـــــات الحســـــابية، إذ تتضـــــمن هـــــذه المشـــــكالت  ـــــة اللغـــــة، و إجـــــراء العملي : مـــــن أمثلتهـــــا شـــــكل أو محتـــــوى أو وظيف

 [21]العجز عن تسمية األعداد، صعوبة فهم واستخدام الرموز
هــــــي عبــــــارة عــــــن قصــــــور فــــــي المعرفــــــة و التفكيــــــر لــــــدى التلميــــــذات ذوات صــــــعوبات : العوامــــــل المعرفيــــــة . 2

الــــــتعلم، يظهــــــر فــــــي مشــــــكالت متعلقــــــة بــــــاإلدراك أو الــــــذاكرة أو االنتبــــــاه أو التفكيــــــر،  و يتمثــــــل هــــــذا القصــــــور 
 . [54]استيعاب المفاهيم الحسابية و إنجاز العمليات الحسابية ذهنيًا في صعوبة 

ـــــوعي بالمهـــــارات و اإلســـــتراتيجيات  Metacognitionمـــــا بعـــــد المعرفـــــة: العوامـــــل مـــــا بعـــــد المعرفيـــــة . 1 هـــــو ال
و المصـــــــادر المطلوبـــــــة ألداء مهمـــــــة مـــــــا، و القـــــــدرة علـــــــى اســـــــتخدام آليـــــــات التنظـــــــيم الـــــــذاتي، و تظهـــــــر هـــــــذه 
المشـــــكلة عنـــــد التلميـــــذات ذوات صـــــعوبات الـــــتعلم فـــــي صـــــعوبة اختيـــــار و اســـــتخدام اســـــتراتيجية الـــــتعلم الفعالـــــة، 

 . [46]معقدة و كيف تحل مشكلة حسابية لفظية جديدة أو 
هـــــي المشـــــكالت الحركيـــــة التـــــي تظهـــــر عنـــــد التلميـــــذات عنـــــد قيـــــامهن بالعمـــــل الكتـــــابي : العوامـــــل الحركيـــــة . 2

 . .[43]حل المسائل ، كتابة األعداد و الرموز الحسابية: الحسابي، مثل 
صـــــــيل تبـــــــرز هـــــــذه العوامـــــــل كعوامـــــــل هامـــــــة فـــــــي التـــــــأثير علـــــــى التح: العوامـــــــل اإلجتماعيـــــــة و اإلنفعاليـــــــة . 5

القلــــــــق نحــــــــو : األكــــــــاديمي عنــــــــد التلميــــــــذات ذوات صــــــــعوبات الحســــــــاب، و لعــــــــل مــــــــن أبــــــــرز هــــــــذه العوامــــــــل 
ــــــد مــــــن  ــــــب تعلــــــم الحســــــاب أو أداء المهمــــــات الحســــــابية، ممــــــا يزي ــــــذات إلــــــى تجن ــــــث تميــــــل التلمي الحســــــاب، حي
ضــــــعفهن و فقــــــدانهن للكثيــــــر مــــــن المهــــــارات الحســــــابية، و قــــــد تكــــــون لــــــدى الــــــبعض مــــــن تلميــــــذات صــــــعوبات 

ـــــــذات تحـــــــبط مـــــــن دافعا ـــــــتهن و مثـــــــابرتهن للعمـــــــل و لحســـــــاب مشـــــــكالت فـــــــي مفهـــــــوم الـــــــذات و تقـــــــدير ال أداء ي
 .[24]المهمات الحسابية 

 الصعوبات الخاصة بالحساب عند التلميذات ذوات صعوبات التعلم 
ــــــدة و متنوعــــــة، و تواجــــــه التلميــــــذات ذوات صــــــعوبات الحســــــاب صــــــع يمكــــــن أن تصــــــنف وبات و مشــــــكالت عدي

 : إلى ثالثة صعوبات رئيسية هي  هذه الصعوبات
 الصعوبات و المشكالت المرتبطة بالنمو المعرفي. أ

دراتهن المعرفيـــــــة تـــــــرتبط صـــــــعوبات الحســـــــاب لـــــــدى التلميـــــــذات ذوات صـــــــعوبات الحســـــــاب باضـــــــطراب فـــــــي قـــــــ
( تجهيـــــــز)الـــــــذاكرة و مهـــــــارات اللغـــــــة و القـــــــدرة علـــــــى معالجـــــــة : مـــــــن أهـــــــم هـــــــذه القـــــــدرات لـــــــتعلم الحســـــــاب، و 

و نتيجـــــة هـــــذه اإلضـــــطرابات فـــــي القـــــدرات العقليـــــة يظهـــــر لـــــديهن صـــــعوبات فـــــي أربعـــــة مجـــــاالت   المعلومـــــات،
صــــــعوبة فهــــــم الحقــــــائق الحســــــابية، القواعــــــد، و االجــــــراءات، و العالقــــــات، و مــــــن المظــــــاهر : أساســــــية و هــــــي 

 صـــــعوبة العــــد، صــــعوبة العـــــد العكســــي، ال تســـــتطيع تســــمية األلـــــوان و: التــــي تظهــــر عنـــــد التلميــــذات مـــــا يلــــي 
األشــــــــكال البســـــــــيطة مثـــــــــل المربـــــــــع و المثلـــــــــث، و ال تســـــــــتطيع تـــــــــذكر التعليمـــــــــات المرتبطـــــــــة بحـــــــــل المســـــــــائل 
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ــــــات وفــــــق خصــــــائص مشــــــتركة لألشــــــياء، صــــــعوبة  الحســــــابية، و تجــــــد صــــــعوبة فــــــي التصــــــنيف وعمــــــل المقارن
 . [9]تقديم سبب بسيط لفعل ما

 الصعوبات والمشكالت المرتبطة باألداء في الحساب. ب 
أن التلميـــــــــذات ذوات صـــــــــعوبات الـــــــــتعلم  [50]؛ و الســـــــــعيد [43]؛ و إبـــــــــراهيم [54]يـــــــــرى كـــــــــاًل مـــــــــن مجاهـــــــــد 

 :غالبًا ما يعانين من صعوبات و مشكالت تتعلق بالمهارات التالية 
 إجراء العمليات الحسابية كالجمع و الطرح و الضرب و القسمة. 0
 تذكر الحقائق العددية األساسية . 2
 د أو الرموز الحسابية قراءة األعدا. 1
 كتابة األعداد أو الرموز الحسابية. 2
 العد. 5
 معرفة القيمة للعدد . 2
 معرفة القيمة المكانية لعدد. 1
 ......( ،0،01،011)معرفة البناء الفئوي لألعداد مثل. 1
 التسلسل التصاعدي و التنازلي. 2

 ( 1و  1( )2و  2)ي االتجاه، مثلالتمييز بين األعداد المتشابهة كتابة مع اختالفها ف. 01
 الصعوبات والمشكالت المرتبطة بحل المسائل الحسابية اللفظية . ج
هـــــــي الصـــــــعوبات المرتبطـــــــة بعـــــــدم قـــــــدرة التلميـــــــذات ذوات صـــــــعوبات الحســـــــاب علـــــــى القيـــــــام بحـــــــل المســـــــائل و 

تلميــــــذات بقــــــدرة المرتبطــــــة بصــــــعوبات النمــــــو المعرفــــــي و  الحســـــابية اللفظيــــــة بشــــــكل صــــــحيح، و هــــــذه الصــــــعوبة
علـــــى القـــــراءة، و تعتبـــــر مثـــــل هـــــذه المســـــائل مـــــن األمـــــور المعقـــــدة بالنســـــبة للتلميـــــذات، و تـــــزداد درجـــــة التعقيـــــد 

  .[42]بدرجة صعوبة المسألة
 قياس وتشخيص صعوبات الحساب 

تهـــــدف عمليــــــة قيــــــاس وتشـــــخيص التلميــــــذات ذوات صــــــعوبات الحســـــاب إلــــــى جمــــــع معلومـــــات كافيــــــة و كاملــــــة 
حــــول أدائهــــن فــــي الحســــاب، حيــــث نســــتطيع مــــن خاللهــــا تحديــــد نقــــاط القــــوة والضــــعف فــــي المهــــارات الحســــابية 
ر لــــديهن، و يمكــــن أن تــــتم عمليـــــة القيــــاس و التشــــخيص مـــــن خــــالل اســــتخدام أســـــاليب القيــــاس الرســــمية و غيـــــ

 . الرسمية
 " اإلختبارات الرسمية"أساليب القياس الرسمية

هـــــي اإلختبـــــارات التـــــي يتـــــوفر لهـــــا دالالت صـــــدق وثبـــــات، و تعتبـــــر مـــــن أدوات القيـــــاس الكمـــــي، و التـــــي تقـــــدم 
ـــــذلك فهـــــي تأخـــــذ شـــــكلين، األول /معلومـــــات رقميـــــة ـــــذة علـــــى اإلختبـــــار، و ل ـــــة حـــــول أداء التلمي اختبـــــارات : كمي

نقـــــارن أداء التلميـــــذة فـــــي ضـــــوء محكـــــات ســـــابقة أو مســـــتويات محـــــددة مـــــن اإلتقـــــان، و محكيـــــة المرجـــــع و فيهـــــا 
" التلميـــــــذات"اختبـــــــارات معياريـــــــة المرجـــــــع، و فيهـــــــا نقـــــــارن أداء التلميـــــــذة بـــــــدرجات المجموعـــــــة: الشـــــــكل الثـــــــاني 

التــــــي تـــــــم تقنـــــــين االختبـــــــار عليهـــــــا، و مـــــــن المعلـــــــوم أنـــــــه يمكـــــــن أن تطبـــــــق هـــــــذه اإلختبـــــــارات الرســـــــمية علـــــــى 
 .[44]يذات بشكل فردي أو بشكل جماعيالتلم
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ــــواتي   ــــارات مســــح تســــتخدم كــــأدوات فــــرز تحــــدد مــــن هــــن التلميــــذات الل و تشــــمل هــــذه اإلختبــــارات الرســــمية اختب
أداؤهـــــن أقـــــل مـــــن المســـــتوى المتوقـــــع، و أيضـــــا تشـــــمل اختبـــــارات تشخيصـــــية تفيـــــد فـــــي وضـــــع و بنـــــاء البرنـــــامج 

 ( .(Learner, 2003صعوبات التعلم  التربوي الفردي لكل تلميذة من التلميذات ذوات
 " اإلختبارات غير الرسمية"أساليب القياس غير الرسمية

ــــي تقــــديم معلومــــات حــــول أداء التلميــــذات علــــى  ــــي، و هــــي تفيــــد ف ــــى الوصــــف الكيف تعتمــــد هــــذه اإلختبــــارات عل
ــــــارات أســــــاليب متنوعــــــة منهــــــا  ــــــة : المهــــــارات الحســــــابية، و تتضــــــمن هــــــذه اإلختب و دراســــــة المالحظــــــة و المقابل

الحالــــــة و تحليــــــل أخطــــــاء الحســــــاب و اإلختبــــــارات التــــــي يعــــــدها المعلــــــم و اإلختبــــــارات المبنيــــــة علــــــى المنهــــــاج 
مجموعـــــــــة مـــــــــن المبـــــــــادىء التـــــــــي تتضـــــــــمنها عمليـــــــــة القيـــــــــاس  [26]آخـــــــــرونقـــــــــد أوضـــــــــح الروســـــــــان و و  .[44]

 : والتشخيص، وهي 
 .ابنتهم للتقييم الشاملضرورة الحصول على الموافقة الخطية من الوالدين قبل إحالة . 0
 .ضرورة أن يقوم فريق متعدد التخصصات بعملية التقييم الشامل. 2
 .تطبيق مجموعة متنوعة من اإلختبارات الرسمية و غير الرسمية. 1
 .ضرورة توفر دالالت صدق و ثبات لإلختبارات المستخدمة في عملية التقييم الشامل. 2
 . بعد اإلنتهاء من عملية التقييم ال بد من إعداد وتنفيذ الخطة التربوية للتلميذات. 5

 صعوبات الذاكرة : المحور الثالث
األداء المعرفـــــــي بصـــــــورة أساســـــــية علـــــــى فاعليـــــــة و ســـــــالمة الوظـــــــائف و العمليـــــــات يعتمـــــــد النمـــــــو المعرفـــــــي و 

يـــــة واألكاديميـــــة، خيص صـــــعوبات الـــــتعلم النمائاإلدراكيـــــة، لـــــذا فـــــإن الكشـــــف عنهـــــا يعـــــد أمـــــرا هامـــــًا وحيويـــــًا لتشـــــ
علـــــى اخـــــتالف مســـــتوياتهم هتمامـــــًا كبيـــــرًا بجعـــــل المتعلمـــــين و االتجاهـــــات التربويـــــة المعاصـــــرة اوتشـــــهد البحـــــوث و 

اكتســـــاب الـــــتعلم لتحســـــين أدائهـــــم فـــــي تعلـــــم و  علـــــى درجـــــة كبيـــــرة مـــــن الكفايـــــة فـــــي تعلـــــم مهـــــارات واســـــتراتيجيات
  .[27]نها و االجتماعية و اللغويةالمهارات المختلفة األكاديمية م

تنمـــــو القـــــدرات المعرفيـــــة و تتطـــــور عبــــــر مراحـــــل الحيـــــاة كلهـــــا، كمـــــا أنهــــــا تتـــــداخل مـــــع جميـــــع أنـــــواع النمــــــو و 
حــــــــل القــــــــدرة الحركيــــــــة واإلدراك و اللغــــــــة و : ت عديــــــــدة منهــــــــا األخــــــــرى، و القــــــــدرات المعرفيــــــــة تتضــــــــمن قــــــــدرا

ـــــذا ـــــر و التعامـــــل مـــــع اآلخـــــرين وال ـــــاة المشـــــكالت و التفكي ـــــف الحي ـــــع مواق ـــــى جمي ـــــؤثر هـــــذه القـــــدرات عل كرة، و ت
مــــــــع نمـــــــو التلميـــــــذات معرفيـــــــًا وعبـــــــر المراحــــــــل ة أو اإلجتماعيـــــــة أو التعليميـــــــة، و المختلفـــــــة للتلميـــــــذات المهنيـــــــ

  . [28]الذاكرة: النمائية المتسلسلة فإن من أهم القدرات المعرفية لتعلم الحساب هي 
 التعرف على الذاكرة 
الـــــذاكرة هـــــا ســـــينعكس علـــــى األداء والـــــتعلم، و دا الســـــترجاع مـــــا تـــــم تعلمـــــه، فـــــأي ضـــــعف فيالـــــذاكرة ضـــــرورية جـــــ
الخاصــــــة، إذ ينــــــة مــــــن األنشــــــطة العقليــــــة العامــــــة و مصــــــطلح يشــــــير إلــــــى مجموعــــــة متبا: بمعناهــــــا العــــــام هــــــي 

الـــــتعلم  التفكيـــــر، و نظـــــرًا ألهميـــــة الـــــذاكرة فـــــي عمليـــــةط الـــــذاكرة بالقـــــدرة علـــــى اإلدراك واالنتبـــــاه والدافعيـــــة و تـــــرتب
فقــــــد وجــــــد العديــــــد مــــــن النظريــــــات التــــــي تناولتهــــــا، و لعــــــل أحــــــد أهــــــم هــــــذه النظريــــــات هــــــي نظريــــــة معالجــــــة 

ذا نظرنـــــــا إلـــــــى الـــــــذاكرة علـــــــى انهـــــــا نظـــــــام معالجـــــــة معلومـــــــات، فإنهـــــــا كمـــــــا   [1]يـــــــرى عبـــــــداهلل المعلومـــــــات، وا 
 : تتضمن ثالث مراحل، و هي 
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و هــــي مرحلـــــة االنتبــــاه مــــن كـــــل حاســــة مــــن الحــــواس و اســـــتقبالها و إدخالهــــا مــــا يعـــــرف : مرحلــــة الترميــــز . 0
بالمســــجل الحســــي، و هنــــا يعتبــــر االنتبــــاه اإلنتقــــائي مهمــــًا جــــدًا فــــي عمليــــة الترميــــز، و التــــي تعتمــــد باألســــاس 

الحركــــــة، و وفقــــــًا لهــــــذه اللــــــون و الحجــــــم و الشــــــكل و الموقــــــع و : علــــــى الخصــــــائص الفيزيائيــــــة للمثيــــــرات مثــــــل 
ـــــدركن  ـــــرات، وأن ي ـــــدًا للمثي ـــــذات جي ـــــزًا يجـــــب أن تنتبـــــه التلمي ـــــة الـــــتعلم أســـــهل ترمي ـــــى تكـــــون عملي النظريـــــة،  فحت

 . خصائصه المميزة جيدًا 
و هـــــــي مرحلـــــــة إختـــــــزان التلميـــــــذات ذوات صـــــــعوبات العلـــــــم للمعلومـــــــات و : مرحلـــــــة التخـــــــزين و االحتفـــــــاظ . 2

 . فوتة، و يوجد هناك مراحل عديدة لإلختزان و أنواع من الذاكرة متعددةاالحتافظ بها لفترات زمنية مت
 . هي مرحلة استرجاع و استدعاء ما تم تخزينه من معلومات : مرحلة اإلسترجاع أو التذكر . 1

 تعريف الذاكرة وأنواعها
ــــــات  ــــــذاكرة بأنهــــــا  [27]يعــــــرف الزي ــــــ: ال ــــــز وتخــــــزين وتجنشــــــاط عقل ــــــدرة علــــــى ترمي هيــــــز ي معرفــــــي يعكــــــس الق

مــــــع العمليــــــات المعرفيـــــــة  هـــــــي كقــــــدرة متالزمــــــةتخدمة أو المشــــــتقة واســــــترجاعها، و معالجــــــة المعلومــــــات المســــــو 
انطالقـــــــا مـــــــن هـــــــذا التعريـــــــف فـــــــإن التلميـــــــذات ذوات صـــــــعوبات الـــــــذاكرة ســـــــيواجهن صـــــــعوبات فـــــــي األخـــــــرى، و 

ات ذوات هـــــــــذا ينطبــــــــق علـــــــــى التلميـــــــــذوغيرهـــــــــا مـــــــــن األنشــــــــطة المعرفيـــــــــة، و  األنشــــــــطة و المهـــــــــام األكاديميــــــــة
 . صعوبات الحساب 

يعتبــــــر نمــــــوذج بنــــــى الــــــذاكرة مــــــن النمــــــاذج التــــــي القــــــت قبــــــواًل عنــــــد العلمــــــاء المهتمــــــين بدراســــــة الــــــذاكرة، فهــــــو 
ـــــة تكـــــوين ـــــين كيفي ـــــذاكرة، و  نمـــــوذج متكامـــــل متعـــــدد المراحـــــل، يب ـــــي تفصـــــيل معالجـــــة المعلومـــــات فـــــي ال فيمـــــا يل

 .لهذا النموذج ومكوناته 
هــــــو مســــــجل حســــــي لكــــــل نــــــوع مــــــن : ا يســــــمى بالــــــذاكرة أو التخــــــزين الحســــــي هــــــو مــــــو : التســــــجيل الحســــــي . أ

ـــــرات و المعلومـــــات  ـــــم يحـــــدث أي "غيرهـــــاالســـــمع والبصـــــر و اللمـــــس و "المســـــتقبلة بواســـــطة الحـــــواسالمثي ، فـــــإذا ل
ــــــذات ذوات  ــــــال شــــــك، إمــــــا إذا قامــــــت التلمي ــــــذات ســــــيفقدنها ب ــــــإن التلمي ــــــرات أو المعلومــــــات، ف شــــــيء لهــــــذه المثي

دراكها، فسينتقل بعضها إلى المكون الثانيصعوبات الحساب با   . [20]النتباه لهذه المعلومات وا 
عنـــــدما توجـــــه التلميـــــذات ذوات صـــــعوبات الحســـــاب انتبـــــاههن للمعلومـــــات، فــــــإن : الـــــذاكرة قصـــــيرة المـــــدى . ب

ــــتم االحتفــــاظ بهــــا فــــي  ــــى مخــــزن آخــــر وهــــو مخــــزن الــــذاكرة قصــــيرة المــــدى، بحيــــث ي هــــذه المعلومــــات تنتقــــل إل
فـــــإن الـــــذاكرة قصـــــيرة المـــــدى ذاكـــــرة ذات قـــــدرات  [53]خـــــزن فتـــــرة زمنيـــــة قصـــــيرة، و كمـــــا يشـــــير عيســـــىهـــــذا الم

محـــــدودة علـــــى التخـــــزين، ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى ضـــــياع جـــــزء كبيـــــر مـــــن المعلومـــــات، بينمـــــا ترســـــل بقيـــــة المعلومـــــات 
ـــــ ـــــى التلمي ـــــة فعل ـــــرة ممكن ـــــاظ بهـــــذه المعلومـــــات ألطـــــول فت ـــــتم االحتف ـــــى ي ـــــة المـــــدى، و حت ـــــذاكرة طويل ـــــى ال ذات إل

ذوات صــــــعوبات الحســــــاب تكــــــرار هــــــذه المعلومــــــات و ترديــــــدها باســــــتمرار و العمــــــل علــــــى تخزينهــــــا و ترميزهــــــا 
 .على شكل صور بصرية أو سمعية أو لمسية

ـــــة . ج ـــــذاكرة العامل ـــــراهيم : ال ـــــرى إب ـــــذات ذوات صـــــعوبات الحســـــاب  [43]ي ـــــدرة التلمي ـــــة هـــــي ق ـــــذاكرة العامل أن ال
بالمهمـــــة المطلوبـــــة مـــــنهن، و هـــــي قـــــدرة مختصـــــة بالجانـــــب اإلرادي علـــــى استحضـــــار المعلومـــــات التـــــي تـــــرتبط 

تكامـــــل لـــــذاكرة العاملـــــة هـــــو عمليـــــة ترميـــــز و مـــــا يحـــــدث فـــــي الـــــديهن نحـــــو المعلومـــــات المكتســـــبة، و و الشـــــعوري 
لك فهـــــي تســـــمى بالـــــذاكرة الفاعلـــــة، للمعلومـــــات و ربطهـــــا بـــــبعض حتـــــى تخـــــزن فـــــي الـــــذاكرة طويلـــــة المـــــدى، لـــــذ

 . أما بالنسبة للمعلومات التي ال يكون هناك تعاماًل معها، فإنها تميل إلى الذبول و التالشيو 
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ن الـــــذاكرة يكـــــون تخزينهـــــا دائمـــــًا المعلومـــــات التـــــي يـــــتم تخزينهـــــا فـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــ: الـــــذاكرة طويلـــــة المـــــدى . د
مـــــــن  [49]ه الــــــدماطيتتطلــــــب هـــــــذه الــــــذاكرة اســـــــتنادًا لمــــــا قالـــــــوثابتــــــًا، وهـــــــي ذاكــــــرة ســـــــعتها غيــــــر محـــــــدودة، و 

ـــــولهن، ثـــــم  ـــــي عق ـــــدًا، وتخزينهـــــا ف ـــــى فهـــــم المعلومـــــات فهمـــــًا جي ـــــذات ذوات صـــــعوبات الحســـــاب القـــــدرة عل التلمي
كمـــــا تعتمـــــد علـــــى مهـــــارة التلميـــــذات علـــــى إدراك مـــــا بـــــين المعلومـــــات ،  اســـــتدعائها و طلبهـــــا عنـــــد الحاجـــــة لهـــــا

 . طار واحد متناسق من عالقة و صلة ثم ربطها مع ما لديهن من معلومات مسبقة في إ
 الذاكرة عند التلميذات ذوات صعوبات الحسابخصائص عملية التعلم و 

ــــرتبط بمــــادة الحســــاب :الخصــــائص المرتبطــــة بمــــادة الحســــاب ــــتعلم و الــــذاكرة فيمــــا ي ــــز عمليــــة ال نســــتطيع أن نمي
مـــــــن خـــــــالل الخصـــــــائص المميـــــــزة لـــــــه، فالتحصـــــــيل المعرفـــــــي و األكـــــــاديمي للحســـــــاب يعتبـــــــر أحـــــــد أشـــــــكال أو 

ـــــ ـــــد ن ـــــذل مزي ـــــب مـــــنهن ب ـــــذي يتطل ـــــذات ذوات صـــــعوبات الحســـــاب، و ال ـــــه التلمي ـــــذي تبذل ـــــي ال واتج النشـــــاط العقل
مــــــن الجهــــــد والوقــــــت، فالتحصــــــيل المعرفــــــي األكــــــاديمي مــــــرتبط ارتباطــــــًا واضــــــحًا وكبيــــــرًا فــــــي خصــــــائص مــــــادة 

 ها مـــــنالحســـــاب نفســـــها، كمـــــا أن اإلنجـــــاز فـــــي الحســـــاب يكـــــون نتيجـــــة عوامـــــل مشـــــتركة مرتبطـــــة بالمـــــادة نفســـــ
ـــــــل  ـــــــتعلم و : مث ـــــــة وعـــــــادات ال ـــــــة والعاطفي ـــــــة واالجتماعي ـــــــة والحركي ـــــــة والمعرفي ـــــــرات الســـــــابقة العوامـــــــل اللغوي الخب
[28] . 

تـــــذكر الحســـــاب يتطلـــــب مـــــن التلميـــــذات ذوات صـــــعوبات الحســـــاب مهـــــارات تفكيـــــر عاليـــــة المســـــتوى، إن تعلـــــم و 
التصــــــــنيف،  حليــــــــل البيانــــــــات،إذ أن تعلــــــــم الحســــــــاب يحتــــــــاج مــــــــنهن مهــــــــارات كالتقــــــــدير التقريبــــــــي، جمــــــــع و ت

عمليــــــــات تتطلــــــــب عمــــــــاًل عقليــــــــًا نشــــــــيطًا وجهــــــــدًا كبيــــــــرًا مــــــــن قبــــــــل اإلســــــــتنتاج، التواصــــــــل، وهــــــــذه مهــــــــارات و 
التلميـــــذات، كمـــــا أن عمليـــــة تعلـــــم الحســـــاب تتطلـــــب اإلســـــتفادة مـــــن خبـــــرات تعلـــــم ســـــابقة و ربطهـــــا مـــــع خبـــــرات 

ــــــدرة ع ــــــذات ق ــــــاج التلمي ــــــذلك تحت ــــــدة، ل ــــــم جدي ــــــاء الفهــــــم الجتعل ــــــى بن ــــــتعلم و ل ــــــد، ويعتمــــــد ال ــــــاجحين دي ــــــذكر الن الت
كيــــــة كاســــــتخدام األشــــــياء علــــــى المعالجــــــة اإلدراكيــــــة الحر تقــــــدير المســــــافات و عمــــــل القيــــــاس، و  للحســــــاب علــــــى

ـــــة والمخططـــــات وفهـــــم األشـــــكال الهندســـــية واألبعـــــاد و المســـــافات، و   -ذكـــــاء منطقـــــيالمحسوســـــة والرســـــوم البياني
ـــــاهيم حســـــابية رياضـــــي كعمـــــل ترا ـــــة قـــــدر أخـــــرى، و بطـــــات مـــــع مف ـــــى حـــــل المشـــــكالت الحســـــابية، والمراقب تهن عل

 . [46]تنفيذ اإلستراتيجياتالذاتية وتطوير المخططات الذهنية واختيار و 
 : ة بالتلميذات ذوات صعوبات الحسابالخصائص المرتبط
ــــــى أن  [9]آخــــــرون راض آراء المعلمــــــات، ذكــــــر هالهــــــان و فــــــي معــــــرض اســــــتع ــــــن عل أن هــــــؤالء المعلمــــــات اتفق

مــــــن التلميــــــذات ذوات صــــــعوبات الحســــــاب أظهــــــرن مشــــــكالت ذات داللــــــة تتعلــــــق بالــــــذاكرة، إذ أشــــــارت  العديــــــد
ـــــين و يخـــــرج مـــــن  ـــــدخل مـــــن إحـــــدى األذن ـــــذات عـــــادة مـــــا ي ـــــة مـــــن التلمي المعلمـــــات أن الكـــــالم الموجـــــه لهـــــذ الفئ

ــــة مــــن مهــــام [20]األخــــرى، كمــــا أكــــد كــــال مــــن ســــكواير و كانــــدل ــــي األنمــــاط المختلف ــــدة ف  وجــــود مشــــكالت عدي
ــــه البحــــوث العديــــدة وجــــود مشــــكالت فــــي  ــــتعلم، و أن مــــا أســــفرت عن ــــذات ذوات صــــعوبات ال ــــد التلمي ــــذاكرة عن ال

 . ذاكرتهن القصيرة والطويلة
ـــــذاكرة  ـــــل ال ـــــى تحوي ـــــذات ذوات صـــــعوبات الحســـــاب فـــــي عـــــدم قـــــدرتهن عل ـــــدى التلمي يكمـــــن القصـــــور الواضـــــح ل

رعة العمليــــات التــــي تحــــدث قبــــل حصــــول قصــــيرة المــــدى إلــــى ذاكــــرة طويلــــة المــــدى، حيــــث تتعطــــل لــــديهن وبســــ
عمليـــــة التحويـــــل، فالتلميـــــذات يمـــــتلكن معلومـــــات فـــــي الـــــذاكرة قصـــــيرة المـــــدى و لكـــــن و لســـــبب مـــــا يحـــــول دون 

، كمـــــا يكـــــون لـــــديهن قصـــــور واضـــــح فـــــي قـــــدرة الـــــذاكرة [1]تحـــــول هـــــذه الـــــذاكرة إلـــــى شـــــكل طويـــــل األمـــــد ثابـــــت
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ـــــائق ال ـــــي اســـــتدعاء الحق ـــــة ممـــــا يســـــبب لهـــــن مشـــــكالت ف ـــــة مـــــن الـــــذاكرة العامل حســـــابية األساســـــية بســـــرعة وبدق
،  كمـــــا يالحـــــظ علـــــى [50]طويلـــــة األمـــــد، و مشـــــكالت فـــــي األداء الـــــوظيفي التنفيـــــذي لحـــــل المســـــائل الحســـــابية

هـــــؤالء التلميـــــذات صـــــعوبة فـــــي تـــــذكر األســـــماء واألرقـــــام ولرمـــــوز الحســـــابية، و اســـــتدعاء المعلومـــــات المطلوبـــــة 
ــــــــذ اإلجــــــــراءا ــــــــي تنفي ــــــــذكر و تفســــــــير ، و أخطــــــــاء متكــــــــررة ف ــــــــي ت ت و الترتيــــــــب و التسلســــــــل، و صــــــــعوبات ف

 .[46]المعلومات المكانية كالنماذج و المخططات و الرسوم البيانية و تقديرات القياس 
 طريقة البطاقات التعليمية في تحسين الذاكرة عند التلميذات ذوات صعوبات الحساب 

ـــــذات ذوات صـــــعوبات الحســـــاب تعـــــانين ـــــين فيمـــــا ســـــبق أن التلمي ـــــذاكرة و الـــــتعلم،  مـــــن ضـــــ تب عف شـــــديد فـــــي ال
ن أحــــــدًا لــــــم يعلمهــــــن أن المشـــــكلة لــــــديهن ليســــــت مشــــــكلة ذاكــــــرة محــــــدودة الطاقــــــة أو القــــــدرة، بقــــــدر مــــــا هــــــي أو 

ـــــذكرن، و  ـــــف يت ـــــديكي ـــــذاكرة ل ـــــدرات ال ـــــف يســـــتخدمن ق ـــــيم هن و اســـــتثمارها بشـــــكل كامـــــل وصـــــحيح، و كي ـــــي التعل ف
ـــــة التـــــذكر، فمعظـــــم األ ـــــتم تعلـــــيمهن كيفي ـــــى نظـــــام الحفـــــظ،  و عمـــــال الالمدرســـــي ال ي الحفـــــظ مدرســـــية تنطـــــوي عل

ممـــــــا يســـــــبب لهـــــــن دون الفهــــــم، و ينطبـــــــق هـــــــذا تمامـــــــا علــــــى الطريقـــــــة التـــــــي يـــــــتعلمن بهـــــــا جــــــداول الضـــــــرب، 
بمــــا أنهــــن ال يــــتعلمن أســــاليب التــــذكر الصــــحيحة فهــــذا يــــدفع بهــــن إلــــى تطبيــــق أســــاليب مشــــكالت فــــي تــــذكره، و 

يـــــــدفع بالمعلمـــــــات البحـــــــث عـــــــن طـــــــرق جديـــــــدة تســـــــاعد هـــــــذا خاطئـــــــة فـــــــي تعلـــــــم جـــــــداول الضـــــــرب وحفظـــــــه، و 
 . البطاقات التعليمية: التلميذات على اإلحتفاظ بالمعلومات بأسلوب سهل، و من هذه األساليب 

حفـــــظ ميـــــذات ذوات صـــــعوبات الحســـــاب تعلـــــم و تعتبـــــر البطاقـــــات التعليميـــــة أســـــلوب تســـــاعد فيـــــه المعلمـــــات التلو 
حـــــدة منهــــا علــــى مســــألة ضــــرب واحـــــدة، يــــة تحتــــوي كــــل واجــــداول الضــــرب، و هــــي عبــــارة عـــــن بطاقــــات تعليم

يكتــــب كـــــل إجابــــة خلـــــف البطاقــــة، تعـــــرض المعلمــــة البطاقـــــة األولــــى أمـــــام التلميــــذة، و تطلـــــب منهــــا اإلجابـــــة، و 
فــــإذا قــــدمت التلميــــذة اإلجابــــة الصــــحيحة، تعززهــــا المعلمــــة، و تقــــدم لهــــا البطاقــــة الثانيــــة، و فــــي حــــال أخطــــأت 

ـــــم تعـــــرف اإلجا ـــــذة أو ل ـــــرأ التلمي ـــــة الصـــــحيحة بعينهـــــا، وتق ـــــرى اإلجاب ـــــذة ت ـــــف المعلمـــــة، و تجعـــــل التلمي ـــــة، تتوق ب
ـــــــم ـــــــة بنفســـــــها، ث ـــــــة األخـــــــرى، و  الســـــــؤال واإلجاب ـــــــدم المعلمـــــــة البطاق ـــــــى تق ـــــــات حت ـــــــين البطاق ـــــــل  المعلمـــــــة ب تنتق

 (.2111،تركينجتون)تستوعب التلميذة البطاقات و تعرف الصواب منها 
ـــــــوزانبو  ـــــــات يوضـــــــح ب ـــــــى معادلـــــــة  [45]اســـــــتخدام هـــــــذه البطاق ان التلميـــــــذة تســـــــتطيع مـــــــن خـــــــالل التركيـــــــز عل
واحــــــدة جديــــــدة فــــــي المـــــرة الواحــــــدة و دعمهــــــا باســــــتمرار فــــــي الـــــذاكرة مــــــن اســــــتيعاب القائمــــــة بأكملهــــــا ( مســـــألة)

 . خالل بضع دقائق
توظــــــف البطاقــــــات التعليميــــــة عنــــــد اســــــتخدامها مــــــع التلميــــــذات ذوات صــــــعوبات الحســــــاب األلعــــــاب التعليميــــــة و 

أســــــــلوب أو طريقــــــــة تــــــــدريس تجعــــــــل مـــــــــن  [48]، و األلعــــــــاب التعليميــــــــة بحســــــــب رأي حســــــــينفــــــــي التــــــــدريس
التلميــــــذات التلميــــــذات فــــــي حالــــــة دائمــــــة مــــــن التفاعــــــل و المشــــــاركة و النشــــــاط، و هــــــذا بــــــدوره يغيــــــر مــــــن دور 

رك فعـــــال فـــــي العمليـــــة التعليميــــــة، المعلمـــــات أيضـــــا، فالتلميـــــذات يتغيـــــر دورهـــــن مـــــن متلـــــق ســـــلبي إلـــــى مشـــــاو 
ـــــتعلم و المعلمـــــاو  ـــــاقالت للمعلومـــــة إلـــــى موجهـــــات ومنشـــــطات لل ـــــر دورهـــــن مـــــن مجـــــرد ن ـــــد مـــــن ت يتغي التـــــي تزي

 . تنمي تحصيلهن األكاديمي دافعية التلميذات و 
تســــــتخدم البطاقـــــات التعليميــــــة فـــــي تعلــــــيم أنـــــواع مختلفــــــة مـــــن المعلومــــــات والمواضـــــيع كتعلــــــيم المفــــــردات كمـــــا و 
ــــدول وعواصــــمبمعان ــــيم أســــماء ال ــــي وعملتهــــا، و يهــــا و ضــــدها، تعل ــــيم تســــتها وموقعهــــا الجغراف ــــي تعل خدم أيضــــا ف
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ـــــاج تـــــذكر و غيرهـــــا الكثيـــــر مـــــن الموضـــــو جـــــداول الضـــــرب والقســـــمة الحســـــابية، و  ـــــة التـــــي تحت حفـــــظ عات التعليمي
[29] . 

تبـــــدأ ضــــرب، و تضـــــيف بطاقــــة واحـــــدة صــــعبة، و بطاقــــات ســـــهلة فــــي جـــــدول ال( 2-1)تقــــوم المعلمــــات بتجهيـــــز
عنـــــدما تـــــتمكن هـــــا بالبطاقـــــة األســـــهل ثـــــم األصـــــعب، و علـــــى حـــــدة، حيـــــث تبـــــدأ معالمعلمـــــات بســـــؤال كـــــل تلميـــــذة 

ء علـــــــى البطاقـــــــات التلميـــــــذات مـــــــن اســـــــتيعاب البطاقـــــــة الصـــــــعبة، تضـــــــاف بطاقـــــــة صـــــــعبة جديـــــــدة مـــــــع اإلبقـــــــا
 . الصعبة السابقة السهلة و 

ضــــــافة أن الــــــربط بــــــين اســــــتخدام البطاقــــــات التعليميــــــة الســــــهلة مــــــع التــــــدرج فــــــي إ [30]لقــــــد وجــــــدت تركينجتــــــون
ـــــى دعـــــم إحســـــاس اإلجـــــادة لـــــديهن والثقـــــة  ـــــذات ذوات صـــــعوبات الحســـــاب عل ـــــات الصـــــعبة يســـــاعد التلمي البطاق
ــــالنفس، و يجنــــبهن شــــعور اإلحبــــاط النــــاتج عــــن الفشــــل المتكــــرر فــــي أداء المهمــــة التعليميــــة اال و هــــي حفــــظ  ب

دقيقـــــة ( 21-11)جـــــداول الضـــــرب، و حتـــــى تـــــؤتي هـــــذه البطاقـــــات نفعـــــًا معهـــــن يجـــــب أال تســـــتخدم ألكثـــــر مـــــن
 . في الجلسة الواحدة، و أن تتجنب المعلمات الصراخ في وجه التلميذات أثناء التعليم 

 : لدراسات السابقةا
التعــــــرف إلــــــى لتــــــي ركــــــزت علــــــى الــــــذاكرة و قياســــــها و لقــــــد أجريــــــت العديــــــد مــــــن الدراســــــات و البحــــــوث ا       

م، فـــــــي حـــــــين نجـــــــد أن الدراســـــــات التـــــــي أنماطهـــــــا لـــــــدى التالميـــــــذ العـــــــاديين و التالميـــــــذ ذوي صـــــــعوبات الـــــــتعل
ــــــتعلم هــــــي قليلــــــة  ــــــذات ذوي صــــــعوبات ال ــــــذ والتلمي ــــــذاكرة مــــــع التالمي ــــــة اســــــتخدام اســــــتراتيجيات ال ــــــت فاعلي تناول

ــــيمهم  ــــي تعل ــــراءة أو الكتابــــة أو الحســــاب، و العــــدد ، ســــواء كــــان اســــتخدامها ف ــــه، الق ــــاءًا علي ــــع و بن مــــن خــــالل تتب
 :هما ًا للتسلسل الزمني الصاعد لها، و رئيسين وفقها إلى محورين يتقسم تمهذه الدراسات 

 .دراسات متعلقة بالذاكرة و التالميذ والتلميذات ذوي صعوبات التعلم : أوال
ـــــــا ـــــــذات ذوي صـــــــعوبات : ثاني ـــــــذاكرة مـــــــع التالميـــــــذ والتلمي ـــــــة اســـــــتخدام اســـــــتراتيجيات ال دراســـــــات متعلقـــــــة بفاعلي
 .التعلم 

 .ميذ و التلميذات ذوي صعوبات التعلمدراسات متعلقة بالذاكرة عند التال :أوالً 
التنفيذيــــــة، البصــــــرية، )هــــــدفت إلــــــى التعــــــرف إلــــــى أنمــــــاط الــــــذاكرة العاملــــــة بدراســــــة [31]الخطيــــــب قامــــــت      

تلميـــــذًا ( 021)لـــــدى تالميـــــذ صـــــعوبات الـــــتعلم فـــــي القـــــراءة والرياضـــــيات، تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن( الصـــــوتية
تلميـــــذًا  ( 21)س منطقـــــة إربـــــد فـــــي األردن، بلـــــغ عـــــدد التالميـــــذ و تلميـــــذة مـــــن ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم فـــــي مـــــدار 

صـــــعوبات فـــــي الرياضـــــيات، ومـــــثلهم مـــــن التلميـــــذات، تـــــم اختيـــــار ( 11)صـــــعوبات فـــــي القـــــراءة، و( 11) مـــــنهم
أن أكثــــــر لــــــذاكرة عنــــــد جميــــــع عينــــــة الدراســــــة، و العينــــــة بطريقــــــة عشــــــوائية، أظهــــــرت النتــــــائج شــــــيوع مشــــــكالت ا

الـــــنمط الـــــنمط البصـــــري، ثـــــم : لتالميـــــذ ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم هـــــي علـــــى التـــــوالي أنمـــــاط الـــــذاكرة شـــــيوعا عنـــــد ا
 . السمعي، ثم النمط التنفيذي

دراســــــة هــــــدفت إلــــــى تعــــــرف الفــــــروق فــــــي أداء الــــــذاكرة قصــــــيرة المــــــدى  [32]أبــــــوفخروأجــــــرى الظفيــــــري و        
تلميــــــذًا ( 52)عنـــــد التالميــــــذ ذوي صــــــعوبات تعلــــــم الرياضــــــيات ونظــــــرائهم العــــــاديين، وقــــــد بلغــــــت عينــــــة الدراســــــة

وتلميـــــذة مـــــن الصـــــف الخـــــامس االبتـــــدائي فـــــي مـــــدارس دولـــــة الكويـــــت، وقـــــد أســـــفرت النتـــــائج إلـــــى وجـــــود فـــــروق 
ذوي صـــــــعوبات تعلـــــــم الرياضـــــــيات والعـــــــاديين لصـــــــالح العـــــــاديين، أي أن مســـــــتوى ذات داللـــــــة إحصـــــــائية بـــــــين 

 . الذاكرة لدى العاديين أفضل، كما اشارت النتائج إلى عدم وجود فرق في الذاكرة تعزى لمتغير الجنس
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ــــــذاكرة قصــــــيرة المــــــدى  [33]العــــــوض وقــــــام        ــــــذاكرة العاملــــــة وال ــــــة فــــــي أداء ال بدراســــــة هــــــدفت إلــــــى المقارن
تلميــــــذًا ( 11)الميــــــذ ذوي صــــــعوبات تعلــــــم الرياضــــــيات ونظــــــرائهم العــــــاديين، وقــــــد بلغــــــت عينــــــة الدراســــــةعنـــــد الت

تلميــــــــذًا، ومــــــــثلهم تلميــــــــذات، وجــــــــاءت نتــــــــائج الدراســــــــة إلــــــــى وجــــــــود فــــــــروق ذات داللــــــــة ( 15)وتلميــــــــذة، مــــــــنهم
لــــــدى إحصــــــائية بــــــين ذوي صــــــعوبات تعلــــــم الرياضــــــيات والعــــــاديين لصــــــالح العــــــاديين، أي أن مســــــتوى الــــــذاكرة 

التــــــذكر الفـــــوري للكلمــــــات، التــــــذكر ) العـــــاديين أفضــــــل، وهـــــذا الفــــــرق فـــــي جميــــــع مهــــــام الـــــذاكرة قصــــــيرة المـــــدى
 (. الفوري للجمل، التذكر الفوري لسالسل األرقام، استرجاع الكلمات، نسخ األشكال، تتابع الصور

العاملـــــة والـــــذاكرة قصـــــيرة بدراســـــة هـــــدفت إلـــــى المقارنـــــة فـــــي أداء الـــــذاكرة  [34]قـــــام اســـــكاي وبالنـــــتو           
ـــــم الرياضـــــيات ونظـــــرائهم العـــــاديين، وقـــــد بلغـــــت عينـــــة الدراســـــة ـــــذ ذوي صـــــعوبات تعل ( 11)المـــــدى عنـــــد التالمي

تلميــــذًا مــــن ذوي صــــعوبات الــــتعلم، ومــــثلهم مـــــن ( 05)تلميــــذًا مــــن طــــالب المرحلــــة الثانويــــة فــــي ماليزيــــا، مــــنهم
روق ذات داللـــــــة إحصــــــائية بـــــــين ذوي صـــــــعوبات التالميــــــذ العـــــــاديين، وجـــــــاءت نتــــــائج الدراســـــــة إلـــــــى وجــــــود فـــــــ

 . التعلم والعاديين لصالح العاديين، أي أن مستوى الذاكرة لدى العاديين أفضل
ـــــــذاكرة  Newman,Hagen [35])) كمـــــــا قـــــــام نيومـــــــان وهـــــــاجيم  ـــــــاس اســـــــترايجيات ال بدراســـــــة هـــــــدفت إلـــــــى قي

ـــــة الدراســـــة ـــــتعلم، حيـــــث تكونـــــت عين ـــــي يســـــتخدمها األطفـــــال ذوي صـــــعوبات ال ( 11)طفـــــاًل، مـــــنهم( 11)مـــــن الت
ـــــين( 5)ذكـــــرا، و ـــــاث، تراوحـــــت أعمـــــارهم مـــــا ب ـــــين( 01-1)إن ـــــة إلـــــى فئت ـــــى مـــــن : ســـــنة، وقـــــد قســـــمت العين األول
طفـــــــاًل، وقـــــــد ( 01)ســـــــنة وعـــــــددهم( 01-00)طفـــــــاًل، والثانيـــــــة مـــــــن عمـــــــر( 21)ســـــــنة وعـــــــددهم( 01-1)عمـــــــر

التــــــــذكر : الــــــــذاكرة التاليــــــــةأشــــــــارت نتــــــــائج الدراســــــــة أن أداء الفئــــــــة العمريــــــــة األصــــــــغر أفضــــــــل فــــــــي مهــــــــارات 
: ، أمــــــا الفئــــــة العمريــــــة األكبــــــر فكــــــان أداؤهــــــا أفضــــــل فــــــي مهــــــارتي(الحقــــــائق)المتسلســـــل، اســــــتدعاء المعلومــــــات

التصـــــــنيف والتجميـــــــع، وكنتيجـــــــة عامـــــــة للدراســـــــة أشـــــــارت إلـــــــى وجـــــــود مشـــــــكالت واضـــــــحة فـــــــي الـــــــذاكرة لـــــــدى 
 . األطفال ذوي صعوبات التعلم

تخدام إســـــــتراتيجيات الـــــــذاكرة مـــــــع التالميـــــــذ و التلميـــــــذات ذوي صـــــــعوبات دراســـــــات متعلقـــــــة بفاعليـــــــة اســـــــ :ثانيـــــــا
 .التعلم

بدراســـة  Costa, Rohde and Dorneles)) [40] قـــام كـــل مـــن كوســـتا، و رود و دورنيليـــز        
هــــــدفت إلــــــى معرفــــــة فاعليــــــة برنــــــامج تعليمــــــي قــــــائم علــــــى اســــــتراتيجيات الــــــذاكرة مــــــع التالميــــــذ ذوي صــــــعوبات 
ـــــي تدريســـــهم مهـــــارات العـــــد الحســـــابي والحقـــــائق  ـــــرط الحركـــــة ف ـــــاه مصـــــحوب بف ـــــتعلم يعـــــانون مـــــن تشـــــتت انتب ال

( 1)تالميـــــذ و( 2)نهمتالميـــــذ، مـــــ( 1)حقـــــائق الجمـــــع والطـــــرح، تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن: الحســـــابية األساســـــية
ســـــنة، وقـــــد اســـــتخدم البـــــاحثون طريقـــــة البطاقـــــات التعليميـــــة فـــــي ( 00-1)تلميـــــذات، تراوحـــــت أعمـــــارهم مـــــا بـــــين

ــــيم هــــذه العينــــة مــــن الطلبــــة، مــــن خــــالل أربــــع خطــــوات متسلســــلة هــــي ــــى: تعل التــــدريس الصــــريح : الخطــــوة األول
العملـــــي حيـــــث يـــــتم فيهـــــا تنفيـــــذ اإلجـــــراء  اإلجـــــراء: ويـــــتم فيهـــــا عـــــرض البطاقـــــات علـــــى الطلبـــــة، الخطـــــوة الثانيـــــة
ــــــة ــــــة علــــــى المشــــــاركة والعمــــــل، الخطــــــوة الثالث المتابعــــــة : التعمــــــيم، أمــــــا الخطــــــوة الرابعــــــة فهــــــي: وتشــــــجيع الطلب

( 01)جلســـــــات، مـــــــدة الجلســـــــة الواحـــــــدة ســـــــاعة كاملـــــــة، علـــــــى فتـــــــرة( 01)والتقيـــــــيم، تـــــــم تطبيـــــــق البرنـــــــامج فـــــــي
ــــــة ال ــــــى فاعلي ــــــائج الدراســــــة إل ــــــى اســــــترجاع األرقــــــام أســــــابيع، وأشــــــارت نت ــــــدرة الطلبــــــة عل ــــــز ق ــــــي تعزي برنــــــامج ف

 . والحقائق الحسابية من الذاكرة
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بدراســـة هـــدفت  Ridhuan et al [39]) (نوقـــام رضـــوان وعبـــداهلل وأبـــو بكـــر وعلـــي وفيـــف وحســـ        
ــــــة الدراســــــة مــــــن ــــــت عين ــــــذ للرياضــــــيات، تكون ــــــيم التالمي ــــــي تعل ــــــاثير ألعــــــاب الحاســــــوب ف ــــــة ت ــــــى معرف ( 011)إل

وتلميــــذة مــــن تالميــــذ الصــــف الثالــــث اإلبتــــدائي فــــي ماليزيــــا لــــديهم صــــعوبات فــــي الحســــاب، وقــــد قســــمت  تلميــــذاً 
تلميـــــــذًا ( 51)العينـــــــة إلـــــــى مجمـــــــوعتين، مجموعـــــــة ضـــــــابطة ومجموعـــــــة تجريبيـــــــة وتكونـــــــت كـــــــل مجموعـــــــة مـــــــن

وتلميــــــذة، وكــــــل مجموعــــــة قســــــمت أيضــــــا بالتســــــاوي بـــــــين التالميــــــذ والتلميــــــذات، وقــــــد صــــــمم البرنــــــامج لتعلـــــــيم 
التالميـــــذ جـــــداول الضـــــرب، وذلـــــك مـــــن خـــــالل توظيـــــف البطاقـــــات التعليميـــــة، وقـــــد أجريـــــت الدراســـــة لمـــــدة ثالثـــــة 
ـــــــات  ـــــــى البطاق ـــــــرمج ومعتمـــــــد عل ـــــــائج الدراســـــــة أن ألعـــــــاب الحاســـــــوب كنشـــــــاط تعليمـــــــي مب أشـــــــهر، وكشـــــــفت نت

ذ الــــذين لــــم التعليميــــة لــــه تــــأثير إيجــــابي كبيــــر علــــى تمكــــن التالميــــذ مــــن جــــداول الضــــرب بالمقارنــــة مــــع التالميــــ
يتلقــــوا هـــــذا التعلـــــيم، واعتمـــــدوا فقـــــط علـــــى التعلـــــيم فـــــي صــــفهم العـــــادي، كمـــــا كشـــــفت الدراســـــة إلـــــى عـــــدم وجـــــود 

 . فروق ذات داللة في نتائج المجموعة التجريبية تعزى لمتغير الجنس
بدراســـــة هـــــدفت التعـــــرف إلـــــى أثـــــر برنـــــامج تـــــدريبي لمهـــــارات الـــــذاكرة العاملـــــة  [38]كمـــــا قـــــام الحســـــاني        

فـــــي تطـــــوير مســـــتوى اإلســـــتيعاب القرائـــــي لـــــدى التالميـــــذ ذوي مشـــــكالت القـــــراءة، وأجريـــــت الدراســـــة علـــــى عينـــــة 
تلميـــــذًا جمـــــيعهم مـــــن الـــــذكور، مـــــن الصـــــف الثالـــــث والســـــادس االبتـــــدائي، ومـــــن أجـــــل تحقيـــــق ( 21)مكونـــــة مـــــن

ـــــذي أســـــفر عـــــن هـــــدف الدراســـــة ط ـــــة، وال ـــــذاكرة العامل ـــــامج التـــــدريبي لمهـــــارات ال ـــــة البرن ـــــى العين ـــــق الباحـــــث عل ب
وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية فـــــي الدرجـــــة الكليـــــة لإلســـــتيعاب القرائـــــي للتالميـــــذ الصـــــفين : النتـــــائج التاليـــــة

ية فـــــي الثالـــــث والســـــادس وذلـــــك لصـــــالح المجموعـــــة التجريبيـــــة، واشـــــارت إلـــــى وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائ
الدرجــــــة الكليــــــة لإلســــــتيعاب القرائــــــي بــــــين تالميــــــذ الصــــــفين الثالــــــث والســــــادس وذلــــــك لصــــــالح تالميــــــذ الصــــــف 

 . الثالث
ـــــد         ـــــام العاي ـــــدريبي لتطـــــوير مهـــــارات الـــــذاكرة  [37]وق ـــــر برنـــــامج ت ـــــى أث بدراســـــة هـــــدفت إلـــــى التعـــــرف عل

ذًا وتلميـــــذة مـــــن مســـــتوى الصـــــفين تلميـــــ( 11)لـــــدى التالميـــــذ ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم، تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن
الخــــــــامس والســــــــادس،ولديهم صــــــــعوبات تعلــــــــم فــــــــي القــــــــراءة والرياضــــــــيات، وألغــــــــراض الدراســــــــة أعــــــــد الباحــــــــث 
برنامجــــا لتطـــــوير مهـــــارات الـــــذاكرة يتكـــــون مـــــن ســـــبعة اســــتراتيجيات مســـــاعدة علـــــى التـــــذكر، يســـــتند إلـــــى نظريـــــة 

ـــــت فـــــي البعـــــد ال ســـــمعي والبصـــــري والمكـــــاني، وتوصـــــلت الدراســـــة معالجـــــة المعلومـــــات، وفقـــــا لثالثـــــة أبعـــــاد تمثل
إلـــــــى وجـــــــود أثـــــــر ذي داللـــــــة لتطبيـــــــق البرنـــــــامج التـــــــدريبي لتطـــــــوير الـــــــذاكرة الكليـــــــة، ولتطبيـــــــق البرنـــــــامج لـــــــدى 
التالميـــــذ ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم علـــــى التحصـــــيل كدرجـــــة كليـــــة، فـــــي حـــــين توصـــــلت الدراســـــة إلـــــى عـــــدم وجـــــود 

 . غير الجنسأثر ذو داللة إحصائية لدى التالميذ تعزى لمت
ـــــالو         ـــــوعي بمـــــا  [36]قـــــام الكي ـــــامج لتحســـــين مقـــــدار معلومـــــات ال ـــــى معرفـــــة فاعليـــــة برن بدراســـــة هـــــدفت إل

وراء الـــــذاكرة وأثـــــره فـــــي عـــــالج ضـــــعف كفـــــاءة منظومـــــة التجهيـــــز المعرفـــــي بالـــــذاكرة العاملـــــة لـــــدى التالميـــــذ ذوي 
تلميــــــذًا مــــــن ( 02)ات القـــــراءة، وتلميـــــذًا مــــــن ذوي صــــــعوب( 02)صـــــعوبات الــــــتعلم، تكونــــــت عينـــــة الدراســــــة مــــــن

ــــــــًا، متوســــــــط  أعمــــــــارهم الزمنــــــــي( 02)ذوي صــــــــعوبات الحســــــــاب، و وأشــــــــارت نتيجــــــــة (. 02,15)تلميــــــــذًا عادي
الدراســـــــة أن هنـــــــاك تحســـــــنا كبيـــــــرا فـــــــي أداء ذوي صـــــــعوبات الحســـــــاب بالنســـــــبة ألدائهـــــــم فـــــــي القيـــــــاس القبلـــــــي، 

ــــــذ العــــــاديين فــــــي ــــــين مجموعــــــة التالمي ــــــنهم وب ــــــث تالشــــــت الفــــــروق بي ــــــذاكرة : كــــــل مــــــن حي ــــــز اللفظــــــي لل التجهي
العاملــــــة والتخــــــزين اللفظــــــي واالنتبــــــاه اإلنتقــــــائي البصــــــري واإلدراك البصــــــري المكــــــاني والــــــوعي القرائــــــي والــــــوعي 
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الحســــــابي، حيــــــث لــــــم تصــــــل الفــــــروق بيــــــنهم لحــــــد الداللــــــة المقبــــــول إحصــــــائيا ممــــــا يوضــــــح التــــــأثير االيجــــــابي 
 . ا في البرنامجلمعلومات ما وراء الذاكرة التي تدربوا عليه

 : يتضح بعد عرض الدراسات السابقة ما يلي
مــــــن خــــــالل تحليــــــل واســــــتعراض نتــــــائج الدراســــــات الســــــابقة المرتبطــــــة بالــــــذاكرة واالســــــتراتيجيات المســــــاعدة  -

ــــــــتعلم والمشــــــــكالت المرتبطــــــــة بالــــــــذاكرة  ــــــــين صــــــــعوبات ال ــــــــاط كبيــــــــر ب ــــــــين وجــــــــود ارتب ــــــــى التــــــــذكر، تب عل
 . [31]؛ ]12[؛ [33]؛ [34]؛ [35] :أشارت إلى هذا االرتباط هيوعملياتها، ومن الدراسات التي 

كمـــــا أن هنـــــاك بعـــــض الدراســـــات التـــــي أشـــــارت إلـــــى وجـــــود ارتبـــــاط بـــــين تحســـــن الـــــذاكرة عنـــــد التلميـــــذات   -
ذوات صــــــعوبات الــــــتعلم وتــــــدريبهن علــــــى اســــــتخدام اســــــتراتيجيات معينــــــة فــــــي الــــــذاكرة، وبعــــــض الدراســــــات 

التلميـــــــذات ذوات صـــــــعوبات الـــــــتعلم  ســـــــتوى التحصـــــــيل لـــــــدىأوضـــــــحت أن هنـــــــاك عالقـــــــة بـــــــين تحســـــــن م
ــــــديهن، و  ــــــذاكرة ل ــــــال: ومــــــن هــــــذه الدراســــــاتتحســــــن ال ــــــد [36]الكي  رضــــــوان؛  [38]؛ الحســــــاني [37]؛ العاي

  [40] وزمالئهكوستا,؛  [39]   وزمالئه
ــــــتعلم   - ــــــذات ذوي صــــــعوبات ال ــــــذ والتلمي ــــــيم التالمي ــــــي تعل ــــــة ف ــــــات التعليمي يوجــــــد دراســــــتان  اســــــتخدمتا البطاق

؛ وقــــــــد اســـــــتخدمت البطاقــــــــات [39]وزمالئـــــــهدراســــــــة رضـــــــوان و  ؛ [40] وزمالئـــــــهكوســــــــتا ودراســـــــة : وهمـــــــا
 . التعليمية في تعليم جداول الضرب

ــــيم الحســــاب مــــع مهــــارة أخــــرى وهــــ - ــــذاكرة فــــي تعل ــــذات اســــتراتيجيات ال ي مهــــارة القــــراءة  مــــع التالميــــذ والتلمي
 . [37]دراسة العايد؛ و [36]ذوي صعوبات التعلم وهي دراسة الكيال

ـــــــذ ذوي  - ـــــــي  مـــــــع التالمي ـــــــيم الفهـــــــم القرائ ـــــــي تعل ـــــــذاكرة ف يوجـــــــد دراســـــــة واحـــــــدة اســـــــتخدمت اســـــــتراتيجيات ال
  . [38]صعوبات التعلم وهي دراسة الحساني

يمكـــــن اإلشـــــارة مـــــن خـــــالل اســـــتعراض الدراســـــات الســـــابقة إلـــــى أن صـــــعوبات الـــــتعلم تـــــرتبط ارتباطـــــا وثيقـــــا      
ــــــــذات ذوي  ــــــــذ والتلمي ــــــــذاكرة تحســــــــن مــــــــن تحصــــــــيل التالمي ــــــــذاكرة، وأن اســــــــتخدام اســــــــتراتيجيات ال بمشــــــــكالت ال

يـــــة الســـــعودية صـــــعوبات الـــــتعلم، ومـــــن المالحـــــظ قلـــــة الدراســـــات وخصوصـــــا فـــــي الـــــوطن العربـــــي والمملكـــــة العرب
ـــــإن هـــــذا  ـــــذا ف ـــــتعلم، ل ـــــذات ذوي صـــــعوبات ال ـــــذ والتلمي ـــــذاكرة مـــــع التالمي ـــــف اســـــتراتيجيات ال ـــــي اهتمـــــت بتوظي الت
ــــي تعلــــيم  ــــذاكرة ف ــــف اســــتراتيجيات لل ــــى توظي ــــة والتــــي تهــــدف إل ــــا إلجــــراء هــــذا الدراســــة الحالي ــــررا كافي يعطــــي مب

 . ميالتلميذات ذوات صعوبات التعلم ومحاولة تحسين تحصيلهن األكادي
اتبعــــــت هــــــذه الدراســــــة المــــــنهج شــــــبه التجريبــــــي باعتبــــــاره المــــــنهج المناســــــب لقيــــــاس فاعليــــــة : مةةةةةةنهج الدراسةةةةةةة

لعـــــالج بعـــــض مشـــــكالت جـــــداول الضـــــرب ( متغيـــــر مســـــتقل)برنـــــامج تعليمـــــي قـــــائم علـــــى إســـــتراتيجيات الـــــذاكرة 
 (.متغير تابع)لدى التلميذات ذوات صعوبات الحساب

ــــع و تكــــون مجتمــــع الدر : مجتمةةةةع الدراسةةةةة ــــتعلم فــــي الصــــف الراب اســــة مــــن جميــــع التلميــــذات ذوات صــــعوبات ال
/ 0212الخــــــــــامس المســــــــــجالت فــــــــــي األبتدائيــــــــــة الخامســــــــــة و العشــــــــــرون بمدينــــــــــة القريــــــــــات للعــــــــــام الدراســــــــــي

 .ه0211
ـــــة الدراســـــة مـــــن : عينةةةةةة الدراسةةةةةة ـــــا ( 21)تكونـــــت عين ـــــة العلي ـــــة االبتدائي ـــــذات صـــــفوف المرحل ـــــذة مـــــن تلمي تلمي

ـــــــتعلم  ـــــــي الحســـــــابذوات صـــــــعوبات ال ـــــــة عشـــــــوائية ، ف ـــــــوزيعهم بطريق ـــــــم ت ـــــــارهم بطريقـــــــة قصـــــــدية، و ت ـــــــم اختي ت
تلميـــــــذات، و المجموعـــــــة ( 01)المجموعـــــــة التجريبيــــــة و عـــــــددها :بســــــيطة إلـــــــى مجمـــــــوعتين المجموعــــــة األولـــــــى
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( 0)تلميـــــذات ، موزعـــــة علـــــى متغيـــــرات الدراســـــة، و الجـــــدول رقـــــم ( 01)المجموعـــــة الضـــــابطة وعـــــددها :الثانيـــــة
  .راد العينة يوضح توزيع أف

 
 توزيع أفراد عينة الدراسة التجريبية والضابطة(: 1)الجدول

المجموعة  عدد العينة الصف
 التجريبية

 المجموعة الضابطة
 5 5 11 الرابع

 5 5 11 الخامس
 01 المجموع

 :تم اختيار العينة وفق المعايير التالية: طريقة اختيار العينة
 .الرابع االبتدائي أو في الصف الخامس االبتدائيأن تكون التلميذة في الصف . 0
 . أن تكون التلميذة من التلميذات ذوات صعوبات التعلم، وأن تكون ملتحقة بغرفة المصادر. 2
ــــــة أو مشــــــكالت نفســــــية أو مشــــــكالت ســــــلوكية أو أي امــــــراض، . 1 ــــــذة ال تعــــــاني مــــــن أي إعاق أن تكــــــون التلمي

 . و ذلك من خالل مراجعة ملف البيانات الشاملة للتلميذة 
 . أن تكون لدى التلميذة مشكالت في الذاكرة، وذلك من خالل تطبيق مقياس الذاكرة . 2

 أدوات الدراسة 
 :استخدمت األدوات التاليةلتحقيق أهداف الدراسة 

 يوضح االختبار(2)والملحق  ،اعد لغايات الدراسةاختبار تحصيلي لمهارات جدول الضرب : أوالً 
   [37]اختبار مقياس الذاكرة :ثانياً 
يوضــــح هـــــذا ( 2) الملحـــــقو  اعـــــد لغايــــات الدراســــة،البرنــــامج التعليمـــــي القــــائم علــــى إســـــتراتيجيات الــــذاكرة : ثالثــــاً 

 البرنامج  
 يوضح هذا االختبار( 2)والملحق ، االختبار التحصيلي لمهارات جدول الضرب :أوال
ـــــــدى تـــــــم : وصـــــــف االختبـــــــار التحصـــــــيلي - ـــــــاس صـــــــعوبات جـــــــداول الضـــــــرب ل إعـــــــداد اختبـــــــار تحصـــــــيلي لقي

ســـــؤال يقـــــيس عمليـــــات الضـــــرب ( 011)تلميـــــذات الصـــــف الرابـــــع و الخـــــامس االبتـــــدائي، تكـــــون االختبـــــار مـــــن 
، وهــــــي مســـــــائل متنوعـــــــة و شـــــــاملة لجميــــــع احتمـــــــاالت جـــــــدول الضـــــــرب (2-1)مـــــــن  األساســــــية فـــــــي األعـــــــداد

يبــــــين هــــــذا االختبــــــار، و اشــــــتمل االختبــــــار تعليمــــــات تطبيــــــق واضـــــــحة و ( 2)لألعــــــداد المــــــذكورة، و الملحــــــق 
، و (نمـــــــوذج المفحوصــــــــة)تعليمـــــــات تصـــــــحيح و البيانـــــــات األوليــــــــة للتلميـــــــذة، إضـــــــافة إلـــــــى نمــــــــوذج للتلميـــــــذة 

فــــــي إعــــــداد االختبــــــار علــــــى مــــــنهج الرياضــــــيات للصــــــف  ، و قــــــد اعتمــــــد(وذج الفاحصــــــةنمــــــ)مــــــة نمــــــوذج للمعل
لـــــي الرابـــــع و الخـــــامس االبتـــــدائي فـــــي المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، و اســـــتخدم هـــــذا االختبـــــار فـــــي االختبـــــار القب

 (. بعد خضوع العينة للبرنامج)في االختبار البعدي و ( قبل خضوع العينة للبرنامج)
تــــــم التحقــــــق مــــــن صــــــدق االختبــــــار التحصــــــيلي مــــــن خــــــالل عرضــــــه علــــــى : تحصــــــيليصــــــدق االختبــــــار ال -

يوضـــــح قائمـــــة ( 2)مجموعـــــة مـــــن المحكمـــــين مـــــن أســـــاتذة التربيـــــة الخاصـــــة وذلـــــك لتحكـــــيم االختبـــــار، والملحـــــق 
ــــد  ــــمأســــماء المحكمــــين، وق ــــر  ت األخــــذ بمالحظــــات المحكمــــين، والتــــي مــــن أبرزهــــا أن تكــــون أســــئلة االختبــــار غي

حســــاب صــــدق االتســـــاق الــــداخلي لالختبــــار وذلـــــك مــــن خــــالل حســـــاب معــــامالت االرتبـــــاط متسلســــلة، كمــــا تـــــم 
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بــــين الدرجــــة علــــى الفقــــرة  فــــي االختبــــار القبلــــي والدرجــــة الكليــــة علــــى االختبــــار للمجمــــوعتين كمــــا فــــي الجــــدول 
 (. 2)رقم 

 على االختبار القبلي للمجموعتين معامالت االرتباط الدرجة على الفقرة  في االختبار القبلي والدرجة الكلية(  2)جدول رقم
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 .522* 21 .865** 41 .877** 61 .522* 81 .699** 

2 .567** 22 .865** 42 .809** 62 .567** 82 .660** 

3 .475* 23 .865** 43 .809** 63 .660** 83 .475* 

4 .475* 24 .891** 44 .807** 64 .699** 84 .522* 

5 .475* 25 .891** 45 .809** 65 .891** 85 .667** 

6 .522* 26 .891** 46 .809** 66 .667** 86 .660** 

7 .567** 27 .891** 47 .667** 67 .475* 87 .699** 

8 .660** 28 .891** 48 .699** 68 .522* 88 .891** 

9 .660** 29 .891** 49 .667** 69 .667** 89 .667** 

10 .699** 30 .891** 50 .891** 70 .567** 90 .660** 

11 .741** 31 .891** 51 .667** 71 .667** 91 .660** 

12 .741** 32 .877** 52 .667** 72 .891** 92 .877** 

13 .741** 33 .877** 53 .667** 73 .877** 93 .809** 

14 .827** 34 .877** 54 .667** 74 .567** 94 .522* 

15 .827** 35 .475* 55 .667** 75 .475* 95 .522* 

16 .827** 36 .865** 56 .667** 76 .522* 96 .567** 

17 .827** 37 .877** 57 .667** 77 .891** 97 .660** 

18 .827** 38 .699** 58 .865** 78 .865** 98 .475* 

19 .865** 39 .877** 59 .667** 79 .891** 99 .660** 

20 .865** 40 .660** 60 .667** 80 .567** 100 .522* 

 0,01دال عند مستوى ** 
 .يشير الجدول السابق الى ان كل معامالت االرتباط دالة احصائيا وهذا مؤشر على صدق االختبار

ـــــات االختبـــــار التحصـــــيلي لقيـــــاس صـــــعوبات الضـــــرب باســـــتخدام تـــــم : ثبـــــات االختبـــــار التحصـــــيلي - حســـــاب ثب
، علــــــى العينــــــة االســــــتطالعية لتلميــــــذات الصــــــف الرابــــــع والخــــــامس االبتــــــدائي، و التــــــي (كرونبــــــاخ ألفــــــا)معامــــــل

ـــــة الدراســـــة، وأشـــــارت النتـــــائج أن معامـــــل الثبـــــات( 11) تكونـــــت مـــــن  ، و هـــــو (1.110)تلميـــــذة مـــــن خـــــارج عين
 .اف الدراسةمعامل ثبات مقبول ألهد

والـــــــذي راعـــــــى فيـــــــه الباحـــــــث الفئـــــــة  [37]مقيـــــــاس الـــــــذاكرة  الدراســـــــةتبنـــــــت : الـــــــذاكرةاختبـــــــار مقيـــــــاس : ثانيةةةةةةةا  
كمــــــا راعــــــى فيــــــه أيضــــــا جميــــــع مســــــتويات ، المســــــتهدفة فــــــي الدراســــــة مــــــن حيــــــث العمــــــر والمســــــتوى األكــــــاديمي

لــــذا صــــنف الباحــــث . الــــذاكرةمــــن حيــــث القيــــاس واألبعــــاد الرئيســــة الــــثالث فــــي ترميــــز المعلومــــات فــــي ، الــــذاكرة
ُبعـــــــد الترميـــــــز  –ُبعـــــــد الترميـــــــز البصـــــــري  –ُبعـــــــد الترميـــــــز الصـــــــوتي : االختبـــــــار فـــــــي األبعـــــــاد الثالثـــــــة التاليـــــــة

  .بالمعنى
 : ُبعد الترميز الصوتي، ويندرج تحته االختبارات التالية: أوال
 . اختبار التذكر السمعي الفوري للكلمات غير المتصلة، والجمل ذات المعنى. 0
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 . اختبار التتابع السمعي لألرقام. 2
 :ُبعد الترميز البصري، ويندرج تحته االختبارات التالية: ثانيا
 .اختبار تذكر الصور البصري. 0
 . اختبار تذكر ترتيب الصور. 2
 . اختبار رسم المتاهات. 1

 :ُبعد الترميز بالمعنى ، ويندرج تحته االختبارات التالية :ثالثا
 . اختبار تذكر نسخ األشكال الهندسية. 0
 .اختبار تصنيف المعاني. 2
 . اختبار تذكر االسم مع الصور المناسبة له. 1

 هدف مقياس الذاكرة
الصـــــف الخـــــامس الصـــــف الرابـــــع و  فـــــي، يهــــدف المقيـــــاس إلـــــى قيـــــاس قـــــدرة التلميـــــذات ذوات صـــــعوبات الـــــتعلم  

ـــــم الحســـــاب  ـــــع مجـــــاالت الـــــذاكرة ذوات صـــــعوبات تعل ـــــذكر واالســـــترجاع فـــــي جمي ـــــك مـــــن خـــــالل . علـــــى الت وذل
 .تطبيق مجموعة من االختبارات التي تقيس أبعاد متعددة من الذاكرة لدى ذوات صعوبات التعلم 

 مدة تطبيق اختبار مقياس الذاكرة 
ويطبـــــــق بطريقــــــة فرديـــــــة، ويوجــــــد لالختبـــــــار ، دقيقــــــة( 21)إلــــــى ( 51)يســــــتغرق تطبيــــــق اختبـــــــار الــــــذاكرة مـــــــن 

ــــــدم بشــــــكل واضــــــح لكــــــل مــــــن الفــــــاحص والمفحــــــوص، وأيضــــــا يضــــــم االختبــــــار تعليمــــــات  تعليمــــــات تطبيــــــق تق
 . تصحيح، وعالمة قصوى

ــــاً  ــــذاكرة : ثالث ــــائم علــــى إســــتراتيجيات ال ــــامج التعليمــــي الق يوضــــح هــــذا ( 2)و الملحــــق  اعــــد لغايــــات الدراســــةالبرن
 البرنامج

تصــــــميم برنامجــــــًا تعليميــــــًا قائمــــــًا علــــــى إســــــتراتيجية الــــــذاكرة باســــــتخدام البطاقــــــات التعليميــــــة  لعــــــالج بعــــــض  تــــــم
المشـــــــكالت الحســـــــابية و المتعلقـــــــة بجـــــــداول الضـــــــرب لـــــــدى التلميـــــــذات ذوات صـــــــعوبات الـــــــتعلم فـــــــي المرحلـــــــة 

اول الضــــــرب االبتدائيــــــة للصــــــف الرابــــــع و الصــــــف الخــــــامس ، تــــــم اعتمــــــاد هــــــذه اإلســــــتراتيجية فــــــي تعلــــــيم جــــــد
ــــة و ذلــــك مــــن خــــالل مجموعــــة متنوعــــة  ــــوى، و إحــــدى األســــاليب الفعال ــــى تكامــــل المحت ــــة تعمــــل عل ألنهــــا طريق

ــــــــذاكرة  ــــــــة و التبــــــــاطؤ : مــــــــن إســــــــتراتيجيات ال مثــــــــل  التصــــــــنيف و المعالجــــــــة المتسلســــــــلة و المعالجــــــــة المتوازي
ــــز الحــــواس ا ــــي تحف ــــرات الت ــــف مجموعــــة مــــن المثي ــــدرج ، مــــن خــــالل توظي ــــي المت لمتعــــددة للتلميــــذات ممــــا الزمن

يق يســـــاعدهن ويســـــهل علـــــيهن تعلـــــم جـــــداول الضـــــرب، كمـــــا أنهـــــا تـــــوفر فـــــي البرنـــــامج عناصـــــر الجـــــذب والتشـــــو 
 : في بناء البرنامج التعليمي على المصادر التالية وقد اعتمد. نشاطالتفاعل مع البرنامج بحيوية و 

  المراجع التربوية والكتب المتخصصة في مجال صعوبات التعلم. 
  ســــــــــتراتيجية البطاقــــــــــات التعليميــــــــــة البحــــــــــوث والدراســــــــــات التــــــــــي تناولــــــــــت بــــــــــرامج صــــــــــعوبات الحســــــــــاب و ا 

ستراتيجيات الذاكرةو   . ا 
  (. مادة الرياضيات للصف الرابع والخامس االبتدائي) المنهج الدراسي للتلميذات 
 صدق البرنامج التعليمي -
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ـــــى مجموعـــــة مـــــن المحكمـــــين مـــــن أســـــاتذة  ـــــامج التعليمـــــي مـــــن خـــــالل عرضـــــه عل ـــــم التحقـــــق مـــــن صـــــدق البرن ت
ــــم  ــــذاكرة، (1)التربيــــة الخاصــــة ملحــــق رق ــــى إســــتراتيجيات ال ــــائم عل ــــك لتحــــيكم البرنــــامج التعليمــــي الق ــــد ، ، وذل وق

ات مثـــــــل زيـــــــادة عـــــــدد جلســـــــ، تعـــــــديل وحـــــــذف بعـــــــض محتويـــــــات البرنـــــــامج التـــــــي أشـــــــار إليهـــــــا المحكمـــــــونتـــــــم 
ــــــامج التعليمــــــي ــــــة، البرن ــــــل زمــــــن الجلســــــة العالجي ــــــة أســــــئلة ، وتعــــــديل بعــــــض األهــــــداف التدريســــــية ، وتقلي وكتاب

 . وتعديل بعض خطوات اإلستراتيجية ، التقييم بطريقة عشوائية 
  الهدف من البرنامج التعليمي -

ـــــــع و الصـــــــف ـــــــتعلم فـــــــي الصـــــــف الراب ـــــــيم التلميـــــــذات ذوات صـــــــعوبات ال الخـــــــامس  يهـــــــدف البرنـــــــامج إلـــــــى تعل
 . االبتدائي عمليات جداول الضرب األساسية

 المهارات المستهدف عالجها -
 :يهدف البرنامج لعالج بعض المشكالت الحسابية في عمليات جداول الضرب التالية 
 مشكلة في مفهوم معنى عملية الضرب . 
 (. 01،  5،  2،  0،  1)مشكلة في إيجاد ناتج عملية الضرب لألعداد 
 (. 2،  1،  1،  2،   2،  1) جاد ناتج عملية الضرب لألعدادمشكلة في إي 
  تحديد المدة الزمنية للبرنامج التعليمي -

ه ، وانتهــــــــــــى فــــــــــــي يــــــــــــوم الخمــــــــــــيس 21/02/0212تــــــــــــم البــــــــــــدء فــــــــــــي تطبيــــــــــــق البرنــــــــــــامج يــــــــــــوم االثنــــــــــــين 
حصــــــص أســـــــبوعيًا، ( 1)حصــــــة لكــــــل تلميــــــذة، بواقــــــع( 05)ه حيــــــث اســــــتغرق تنفيــــــذ البرنــــــامج11/10/0211

 . دقيقة( 25)الحصة الواحدة  وزمن
  طريقة تنفيذ البرنامج التعليمي -

تــــم تطبيـــــق البرنـــــامج التعليمـــــي علـــــى المجموعـــــة التجريبيـــــة مـــــن التلميـــــذات ذوات صـــــعوبات الـــــتعلم فـــــي الصـــــف 
ســــــــتراتيجية تراتيجية البطاقـــــــات التعليميـــــــة ، و تـــــــم اســـــــتخدام إســـــــع والصـــــــف الخـــــــامس االبتـــــــدائي وذلـــــــك و الرابـــــــ ا 

ســــــــتو ، ف التصــــــــني ســــــــو ، راتيجية المعالجــــــــة المتسلســــــــلة ا  ســــــــتراتيجية التبــــــــاطؤ و ، تراتيجية المعالجــــــــة المتوازيــــــــة ا  ا 
 .من إستراتيجيات الذاكرة ، الزمني المتدرج 

 اإلستراتيجية المستخدمة في البرنامج -
 إستراتيجية البطاقات التعليمية 

ــــف  ــــة خل ــــب كــــل إجاب ــــى مســــألة ضــــرب واحــــدة، ويكت ــــوي كــــل واحــــدة منهــــا عل ــــة تحت ــــات تعليمي ــــارة عــــن بطاق عب
البطاقـــــــة، تعـــــــرض المعلمـــــــة البطاقـــــــة األولـــــــى أمـــــــام التلميـــــــذة، وتطلـــــــب منهـــــــا اإلجابـــــــة، فـــــــإذا قـــــــدمت التلميـــــــذة 

ــــة الصــــحيحة، تعززهــــا المعلمــــة، وتقــــدم لهــــا البطاقــــة الثانيــــة، وفــــي حــــال أخطــــأت التلميــــذ ة أو لــــم تعــــرف اإلجاب
ــــذة تــــرى اإلجابــــة الصــــحيحة بعينهــــا، وتقــــرأ الســــؤال واإلجابــــة بنفســــها،  ــــة، تتوقــــف المعلمــــة، وتجعــــل التلمي اإلجاب

  .[30]ثم تقدم المعلمة البطاقة األخرى، وتنتقل المعلمة بين البطاقات حتى تستوعب التلميذة البطاقات 
 إستراتيجية التصنيف

ــــث تصــــبح  ــــي فئــــات بحي ــــظ ف ــــة المفحــــوص تصــــنيف المــــادة موضــــوع الحف ــــي محاول وتتمثــــل هــــذه اإلســــتراتيجية ف
ــــــــك  هــــــــذا المعلومــــــــات وحــــــــدات فــــــــي المجموعــــــــات الفئويــــــــة المكونــــــــة للبنــــــــاء المعرفــــــــي للفــــــــرد مــــــــع توظيــــــــف تل

ـــــاباًل لالســـــتخدام المتكـــــرر  ـــــى التشـــــابه ، المعلومـــــات توظيفـــــًا ق والتقـــــارب  similarityوقـــــد يـــــتم التنظـــــيم بنـــــاء عل
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proximity فـــــي فئــــــات متفاعلـــــة، تعمــــــل علــــــى تكـــــوين مجموعــــــات يســـــهل تعلمهــــــا ويشــــــير التنظـــــيم إلــــــى البنــــــاء
 .الموجود والمفترض وجوده بين مجموعه المفردات التي يدل تذكرها على مستوى األداء فيما بعد

 .خالل البطاقات التعليمية الملونة ويتم ذلك من 
يكتـــــب علـــــى الجهــــــة ، ســـــم مغلفـــــة حراريـــــا 05× ســــــم05ربعـــــة الشـــــكل مقاســـــها مبطاقـــــة : البطاقـــــات التعليميـــــة 

ـــــل  ـــــة الضـــــرب  مث ـــــة جمل ـــــاتج الضـــــرب ، ( 5×2) األمامي ـــــة ن ـــــى الجهـــــة الخلفي ـــــتم اختيـــــار ، ( 01)وعل ـــــث ي حي
لجـــــدول "  جمـــــل الضــــرب " بحيــــث تصـــــبح هــــذه  المعلومــــات  ، (   2إلـــــى  1مــــن ) لــــون واحــــد لكـــــل األعــــداد 

 . فئوية وفق خاصية اللونمجموعات  وحدات في، الضرب 
 إستراتيجية المعالجة المتسلسلة 

ثـــــم ، وفيهـــــا يـــــتم معالجـــــة المثيـــــرات واحـــــد تلـــــو األخـــــر اعتمـــــادًا علـــــى مثيـــــر معـــــين و يهمـــــل المثيـــــرات األخـــــرى 
وذلـــــك مـــــن خـــــالل  ينتقـــــل إلـــــى معالجـــــة مثيـــــر أخـــــر علـــــى نحـــــو متسلســـــل وذلـــــك حســـــب أهميـــــة هـــــذه المثيـــــرات

اعتمــــــادًا علــــــى لــــــون واحـــــد للبطاقــــــات التعليميــــــة التــــــي تــــــم ، ة تلـــــو األخــــــرى عـــــرض البطاقــــــات التعليميــــــة واحــــــد
ـــــي يـــــتم إيجـــــاد نـــــاتج ضـــــرب األعـــــداد  ثـــــم االنتقـــــال إلـــــى معالجـــــة ، لهـــــا ( 2إلـــــى  1مـــــن ) اختيارهـــــا للمهـــــارة الت

 . بطاقة جديدة لجملة ضرب جديدة لنفس المهارة على نحو متسلسل 
 إستراتيجية المعالجة المتوازية 

بحيــــث يــــتم االســــتجابة للمثيــــر المرغــــوب واالحتفــــاظ ، معالجــــة مجموعــــه مثيــــرات فــــي وقــــت متــــزامن  وفيهــــا يــــتم 
ـــــين عـــــدة أشـــــكال مـــــن التشـــــفير ، فيـــــه مـــــع إهمـــــال المثيـــــرات األخـــــرى  ـــــي " الحفـــــظ" هـــــذا ويميـــــز البـــــاحثون ب والت

وذلـــــك . [41]التشـــــفير الــــداللي للفـــــظ التشـــــفير اللمســـــي التشــــفير الســـــمعي التشـــــفير البصـــــري: تتمثــــل فيمـــــا يـــــأتي 
 . لعدد محدد و لون محدد في البطاقات التعليمية( 2إلى  1من ) من خالل إيجاد ناتج ضرب األعداد 
 إستراتيجية التباطؤ الزمني المتدرج  

يـــــة بـــــين قـــــراءة  التلميـــــذ للمســـــألة تتمثـــــل هـــــذه اإلســـــتراتيجية بـــــأن العامـــــل الرئيســـــي فيهـــــا هـــــو تغييـــــر الفتـــــرة الزمنو 
عطـــــاء المعلـــــم لإلجابـــــةو  ـــــدأ المعلـــــم بإعطـــــاء اإلجابـــــة فـــــور قـــــراءة التلميـــــذ،  ا  ـــــم  حيـــــث يب عطـــــاء المعل للمســـــألة وا 

ــــوب هــــو أن يقــــوم التلميــــذ بالتســــ، اإلجابــــة ــــم فــــي إعطــــاء اإلجابــــةوالمطل ــــتم فــــي ثــــالث مراحــــل و  .ابق مــــع المعل ت
 :وهي 

 ( :مرحلة الفترة الزمنية الصفرية ) المرحلة األولى 
ثــــــم تقـــــــوم ، فـــــــي المهــــــارة المطلوبــــــة بلــــــون محــــــدد ذات العالقــــــة"تعليميــــــة البطاقــــــات ال"تقــــــوم المعلمــــــة باختيــــــار 

كتـــــب عليهـــــا جملـــــة ، واحـــــدة تلـــــو األخـــــرى و ، بطريقـــــة متسلســـــلة ، ة بعـــــرض إحـــــدى البطاقـــــات التعليميـــــةالمعلمـــــ
ـــــف للبطاقـــــة ضـــــرب ـــــراءة التلميـــــذة ، واحـــــدة و نـــــاتج الضـــــرب خل ـــــة فـــــور ق ـــــوم المعلمـــــة بإعطـــــاء اإلجاب وفيهـــــا تق

عليهــــــا إعــــــادة قــــــراءة جملــــــة لــــــم تــــــتمكن التلميــــــذة مــــــن إعطــــــاء اإلجابــــــة مــــــع المعلمــــــة  ففــــــإن ،لجملــــــة الضــــــرب 
عطاء اإلجابة إذا عرفتها فورًا الضرب  و   .ويستمر هذا اإلجراء عدة مرات ، ا 

لدراســــــــة ( ثــــــــواني  5-2-1)  تعطــــــــى التلميــــــــذة مهلــــــــة مــــــــن الوقــــــــت ( :مرحلــــــــة االنتظــــــــار ) المرحلـــــــة الثانيــــــــة 
ــــــة ) خصــــــائص البطاقــــــة التعليميــــــة  ــــــف ، لــــــون البطاقــــــة التعليمي و قــــــراءة جملــــــة الضــــــرب و نــــــاتج الضــــــرب خل

 . استعداًدا لتذكرها وسؤالها مرة أخرى عن اإلجابة (البطاقة التعليمية 
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تقــــوم المعلمــــة بقلــــب البطاقــــة التعليميــــة  أو ســــحبها بعيــــًدا عـــــن ( :مرحلــــة المجموعــــة الثانيــــة ) ة المرحلــــة الثالثــــ
ــــــة مــــــن الــــــذاكرة ، نظــــــر التلميــــــذة  ــــــة ،وتطلــــــب مــــــن التلميــــــذة أن تنطــــــق اإلجاب ، مــــــع تقــــــديم تغذيــــــة راجعــــــة فوري

دخال بطاقة تعليمية جديدة بنفس اللون و   .لكن لجملة ضرب أخرى لنفس المهارة   ، ا 
 :التقييم في البرنامج إلى مرحلتينينقسم : ييم البرنامج التعليميتق -

فـــــي نهايـــــة كـــــل مرحلـــــة مـــــن المراحـــــل الثالثـــــة مـــــن مهـــــارة عمليـــــة الضـــــرب تعطـــــى  :تقيةةةةةيم مرحلةةةةةي  .0
التلميــــذات اختبــــار يشــــمل مهــــارة الضــــرب التــــي تــــدربت علــــى حفظهــــا للتأكــــد مــــن إتقانهــــا قبــــل االنتقــــال 

ذا وجــــــدنا أن أي تلميــــــذة مــــــن المجموعــــــة التجريبيــــــة ، فــــــأكثر  %21للمرحلــــــة التاليــــــة بنســــــبة إتقــــــان  وا 
ســــوف إعــــادة التـــــدريب باســــتخدام أســــلوب التغذيــــة الراجعـــــة ، تحتــــاج إلــــى مزيــــد مــــن الوقـــــت للتــــدريب 

ـــــى ،  ـــــة ثـــــم االنتقـــــال إل ـــــى درجـــــة اإلتقـــــان المطلوب ـــــدريب لعـــــدٍد مـــــن المـــــرات حتـــــى نصـــــل إل عـــــادة الت وا 
 .المجموعة التالية 

بعــــــد االنتهــــــاء مــــــن تطبيــــــق البرنــــــامج يــــــتم تطبيــــــق اختبــــــار بعــــــدي علــــــى التلميــــــذات  :تقيةةةةةةيم نهةةةةةةائي  .2
وذلــــك مــــن خــــالل إيجــــاد ، بحيــــث يكــــون شــــاماًل لمهــــارات الضــــرب األساســــية التــــي تــــم التــــدريب عليهــــا 

ــــــــي و البعــــــــدي  ــــــــارين القبل ــــــــي االختب ــــــــدرجات ف ــــــــين متوســــــــطات ال ــــــــروق ب للمجمــــــــوعتين الضــــــــابطة الف
 .والتجريبية 

 إجراءات الدراسة  
طبــــــق االختبــــــار التحصــــــيلي لقيــــــاس صــــــعوبات عمليــــــات الضــــــرب األساســــــية علــــــى العينــــــة االســــــتطالعية  -0

ــــــــة مــــــــن ــــــــع والخــــــــامس ( 11)المكون ــــــــي الصــــــــفين الراب ــــــــتعلم ف ــــــــذات ذوات صــــــــعوبات ال تلميــــــــذة مــــــــن التلمي
 . االبتدائي غير عينة الدراسة وذلك من أجل التحقق من دالالت الصدق والثبات لالختبار

ــــــــذاكرة -2 ــــــــاس ال ــــــــة مــــــــن[37]طبــــــــق مقي ــــــــة الدراســــــــة المكون ــــــــى عين ــــــــذات ذوات ( 21)، عل ــــــــذة مــــــــن التلمي تلمي
 . صعوبات التعلم في الصفين الرابع والخامس االبتدائي

علـــــــى ( االختبـــــــار القبلـــــــي) طبـــــــق االختبـــــــار التحصـــــــيلي لقيـــــــاس صـــــــعوبات عمليـــــــات الضـــــــرب األساســـــــية -1
ــــــة مــــــن ــــــة الدراســــــة المكون ــــــذ( 21)عين ــــــذة مــــــن التلمي ــــــع تلمي ــــــي الصــــــفين الراب ــــــتعلم ف ات ذوات صــــــعوبات ال

 . والخامس االبتدائي
ـــــــة وضـــــــابطة) وزعـــــــت عينـــــــة الدراســـــــة إلـــــــى مجمـــــــوعتين -2 بالطريقـــــــة العشـــــــوائية البســـــــيطة، بحيـــــــث ( تجريبي

مـــــــن الصـــــــف ( 5)مـــــــن الصـــــــف الرابـــــــع و( 5)تلميـــــــذات، مـــــــنهن( 01)تكونـــــــت المجموعـــــــة التجريبيـــــــة مـــــــن
مــــــن ( 5)مـــــن الصــــــف الرابـــــع و( 5)تلميــــــذات، مـــــنهن( 01)الخـــــامس، وتكونـــــت المجموعــــــة الضـــــابطة مـــــن

ـــــاء المجموعـــــة الضـــــابطة تتلقـــــى  ـــــى المجموعـــــة التجريبيـــــة وبق ـــــامج عل ـــــم تطبيـــــق البرن الصـــــف الخـــــامس، وت
 . التعليم العادي في غرفة المصادر

 تم إعداد ملف لكل تلميذة من المجموعة التجريبية، يحتوي على البيانات األولية لها، وعدد الجلسات باأليام -5
 . يبين هذا النموذج( 1)والتواريخ وعمليات الضرب المراد تعليمها، والملحق

، وانتهى في يوم هـ21/02/0215يوم  تم البدء في تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية -2
حصص ( 1)حصة، بواقع( 05)هـ ، حيث استغرق تنفيذ البرنامج خمسة أسابيع ، لكل تلميذة11/10/0212

 . ه  0212/0211وذلك خالل الفصل الدراسي األول للعام . دقيقة( 25)لحصة الواحدةأسبوعيا، وزمن ا
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تحليلها  وتماالختبار البعدي على المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ثم استخرجت النتائج  طبق -1
ليمية في عالج بهدف معرفة فاعلية البرنامج التعليمي القائم على إستراتيجية الذاكرة باستخدام البطاقات التع

 .صعوبات الحساب المرتبطة بجداول الضرب لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم
 متغيرات الدراسة

  البرنامج التعليمي القائم على إستراتيجيات الذاكرة: المتغير المستقل . 
  مشكالت جداول الضرب : المتغير التابع . 

 : تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية: األساليب اإلحصائية
  اختبـــــــار مـــــــان وتنـــــــيMann-WhitneyTest  : وذلـــــــك لحســـــــاب الفـــــــروق بـــــــين العينـــــــات وتحديـــــــد داللـــــــة

ــــــات  ــــــق اســــــتراتيجية البطاق ــــــة والمجموعــــــة الضــــــابطة فــــــي تطبي ــــــين كــــــل مــــــن المجموعــــــة التجريبي الفــــــروق ب
ــــــــذاكرة ــــــــة مــــــــن ضــــــــمن إســــــــتراتيجات ال ــــــــذات ذوات  التعليمي ــــــــدى التلمي ــــــــي عــــــــالج صــــــــعوبات الضــــــــرب ل ف

 .   صعوبات التعلم
  اختبار ويلكوكسونWilcoxonTest  :وذلك لدراسة الفروق القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية.  

يستعرض هذا الفصل النتائج التي توصلت لها الدراسة، بعد تطبيق أدوات الدراسة وجمع البيانات : نتائج الدراسة
 . ها، وفيما يلي استعراضا للنتائج التي توصلت لها الدراسةوتحليل

 يوجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى : تــــــنص الفرضــــــية األولــــــى علــــــى مــــــا يلــــــي: الفرضــــــية األولــــــى
بـــــــين رتـــــــب درجـــــــات تلميـــــــذات المجموعـــــــة التجريبيـــــــة فـــــــي القيـــــــاس القبلـــــــي والقيـــــــاس البعـــــــدي بعـــــــد تطبيـــــــق  0,01

البرنــــامج لصــــالح القيــــاس البعــــدي ، وللتحقــــق مــــن صــــحتها، تــــم حســــاب متوســــطات الرتــــب لــــألداء علــــى االختبــــار 
  (1)لجدول االقبلي والبعدي للمجموعة التجريبية كما في 

 داء على القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةمتوسطات الرتب لأل( : 3) جدول

 
 مجموع الرتب متوسط الرتب ن

 -درجة االختبار البعدي  
 درجة االختبار القبلي

 0a 0.00 0.00 الرتب السالبة

 10b 5.50 55.00 الرتب الموجبة

   0c الترابط

   10 الكلي

a. درجة االختبار القبلي >  درجة االختبار البعدي 

b. درجة االختبار القبلي <  درجة االختبار البعدي 

c. درجة االختبار القبلي =  درجة االختبار البعدي 

يشريريريريريريل اجلريريريريريريدول إىل وجريريريريريريود  فريريريريريريروق يف الرتريريريريريريريب,  وملعرفريريريريريرية إذا كانريريريريريريت الفريريريريريريروق دالريريريريريرية احصريريريريريريريائيا, مت حسريريريريريرياب اختبريريريريريريار ولكنسريريريريريريون للفريريريريريريرق بريريريريريريريني 
 ( 4) متوسطات الرتب كما يف اجلدول

 اختبار ولكنسون ملعرفة داللة الفروق بني متوسطات الرتب( :  4) جدول رقم
 درجة االختبار القبلي -درجة االختبار البعدي    

 -2.803- ز
 005. مستوى الداللة

 . يشير الجدول إلى فروق دالة احصائيا لصالح االختبار البعدي وهذا يتوافق مع الفرض األول
  الفرضية الثانية 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 42 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ May       ISSN: 2397-0308         

Vo.2, No.5 

بــــــين رتــــــب  0,01يوجــــــد فـــــروق ذات داللــــــة إحصـــــائية عنــــــد مســـــتوى : تـــــنص الفرضــــــية الثانيـــــة علــــــى مـــــا يلــــــي
درجـــــــات التلميـــــــذات المجمـــــــوعتين التجريبيـــــــة والضـــــــابطة فـــــــي القيـــــــاس البعـــــــدي لصـــــــالح المجموعـــــــة التجريبيـــــــة 

ـــــاس البعـــــدي للمجمـــــوعتينوللتحقـــــق مـــــن صـــــدقها، ، ـــــى القي الضـــــابطة :  تـــــم حســـــاب متوســـــطات رتـــــب األداء عل
 (. 5)والتجريبية كما في الجدول 

 داء على القياس البعدي للمجموعتني  الضابطة والتجريبيةألمتوسطات رتب ا: (1)جدول 
 مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة

درجة االختبار 
 البعدي

 151.00 15.10 10 الضابطة
 59.00 5.90 10 التجريبية
   20 الكلي

وجـــــود فـــــرق ظـــــاهري فـــــي متورســـــطات الرتـــــب علـــــى القيـــــاس البعـــــدي للمجمـــــوعتين يشـــــير الجـــــدول الســـــابق إلـــــى 
ولمعرفـــــة إذا كـــــان القيـــــاس داال إحصـــــائيا تـــــم اســـــتخدام اختبـــــار مـــــان وتنـــــي للمقارنـــــات  البعديـــــة والـــــذي يســـــتخدم 

 (. 2)الصغيرة  كما في الجدول المجموعات مع
 اختبار مان وتني للمقارنات  البعدية(: 2)الجدول

 
 االختبار البعديدرجة 

 4.000 مان وتني
 3.484- ز

 1.00 مستوى الداللة

حصريريريريريريريائيا بريريريريريريريني متوسريريريريريريريطات الرتريريريريريريريب علريريريريريريريى االختبريريريريريريريار البعريريريريريريريدي إ ةق دالريريريريريريريو فريريريريريريرير وجريريريريريريريود ىل إيشريريريريريريريل اجلريريريريريريريدول 
 . ىل فعالية الربنامجإيشل يتوافق مع الفرض الثاين والذي وهذا  ,لصاحل اجملموعة التجريبية

يتضح من نتائج الدراسة التي عرضت في بداية الفصل الرابع فاعلية البرنامج التعليمي القائم : مناقشة النتائج
على استراتيجيات الذاكرة في تعليم جداول الضرب عند التلميذات ذوات صعوبات التعلم، وتتفق نتائج هذه الدراسة 

لذاكرة في التعليم بشكل عام وفي مع البحوث والدراسات التي أوضحت نتائجها فاعلية استخدام استراتيجيات ا
؛ [39]؛  [38]؛[37]؛ [36]صعوبات التعلمتعليم مهارات الحساب بشكل خاص عند التالميذ والتلميذات ذوي 

[40] . 
ـــــــان  ـــــــذات ذوات  ويعـــــــزو الباحث ـــــــد التلمي ـــــــامج التعليمـــــــي فـــــــي عـــــــالج مشـــــــكالت الضـــــــرب عن ـــــــة هـــــــذا البرن فاعلي
ــــــــتعلم  ــــــــىصــــــــعوبات ال ــــــــى رأســــــــها البطاقــــــــات  ال األســــــــاليب والطــــــــرق المناســــــــبة لطبيعــــــــة الدراســــــــة الحاليــــــــة وعل

التعليميـــــة، والتـــــي يعتبرهـــــا كثيـــــر مـــــن علمـــــاء الـــــنفس  والتربيـــــة الخاصـــــة مـــــن المـــــداخل الفعالـــــة والطـــــرق المفيـــــدة 
 .في تعليم الحساب وجداول الضرب

ــــــد ناقشــــــت ليرنــــــر؛ و جــــــونز ــــــ [24]، لق ــــــي تعل ــــــأثير الــــــذاكرة ف ــــــة توظيــــــف بإســــــهاب مــــــدى ت يم الحســــــاب، وأهمي
اســـــــتراتيجيات الـــــــذاكرة وعلـــــــى رأســـــــها البطاقـــــــات التعليمـــــــة فـــــــي تـــــــدريس جـــــــداول الضـــــــرب مـــــــع ذوي صـــــــعوبات 
الــــــتعلم، حيــــــث أنهــــــا تســــــاعدهم كثيــــــرا فــــــي تــــــذكر الحقــــــائق الحســــــابية، وتــــــذكر تسلســــــل خطــــــوات الحــــــل، وربــــــط 

 . األعداد مع بعض
كمـــــــــــا قـــــــــــد ترجـــــــــــع فاعليـــــــــــة البرنـــــــــــامج التعليمـــــــــــي القـــــــــــائم علـــــــــــى اســـــــــــتراتيجيات الـــــــــــذاكرة طبقـــــــــــا لمـــــــــــا يـــــــــــراه                     

 (Costa,2015  ) ــــــة فــــــي ــــــدمج التــــــدريس مــــــع اللعــــــب، أي أنهــــــا إســــــتراتيجية توظــــــف األلعــــــاب التعليمي ــــــه ي أن
ــــذات ذوات صــــع ــــوتر لــــدى التلمي ــــق والت ــــل مــــن درجــــة القل ــــدريس الحســــاب، وهــــذا يقل ــــالكثير مــــن ت ــــتعلم، ف وبات ال
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التلميــــذات لــــديهن قلــــق نحــــو تعلــــم الحســــاب وحفــــظ جــــداول الضــــرب، فعنــــدما يــــتم توظيــــف اللعــــب فــــي التــــدريس 
 .فإنه يساعدهن على تجاوز القلق ي مما تيح الفرصة لهن النجاح في المهمة التعليمة

اإلحبـــــاط، وهـــــي المشـــــكلة  كمـــــا أن التلميـــــذات ذوات صـــــعوبات الـــــتعلم يعـــــانين مـــــن مشـــــكلة نفســـــية أخـــــرى وهـــــي 
ــــــ ــــــيمهن باســــــتخدام إســــــتراتيجيات ال ــــــتم تعل ــــــدما ي ــــــيذاكرة، وبحســــــب مــــــا الناتجــــــة مــــــن نكــــــرار الفشــــــل، وعن  ورد ف

فـــــــــأنهن يمـــــــــتلكن القـــــــــدرة علـــــــــى تعلـــــــــم الحســـــــــاب، واألداء النـــــــــاجح للمســـــــــائل الحســـــــــابية ومســـــــــائل  [39]؛ [36]
ـــــــــاط ـــــــــذات الضـــــــــرب، ممـــــــــا يعـــــــــزز مـــــــــن شـــــــــعورهن بالنجـــــــــاح ويقلـــــــــل مـــــــــن شـــــــــعورهن باإلحب ـــــــــامتالك التلمي ، ف

الســــــتراتيجيات الــــــذاكرة الفعالــــــة تســــــهل عــــــيلهن الحــــــل، ولــــــن تشــــــعر التلميــــــذات باالرتبــــــاك أو الضــــــغط النفســــــي 
المـــــرتبط بالمســـــألة الصـــــعبة، بـــــل علـــــى العكـــــس مـــــن ذلـــــك، ســـــتكون ردة فعـــــل التلميـــــذات إيجابيـــــا نحـــــو المســـــألة 

 . اولةمما يساعدهن على الهدوء ، و يشكل لديهن الدافع للحل والمح
أن إســــــتراتيجيات  [30]وممــــــا ســــــاهم أيضــــــا فــــــي إظهــــــار فاعليــــــة البرنــــــامج وكمــــــا تشــــــير إلــــــى ذلــــــك تركينجتــــــون

الــــــذاكرة  المســــــتخدمة فيــــــه توظــــــف التنــــــافس بــــــين التلميــــــذات وأنفســــــهن، وكمــــــا هــــــو معلــــــوم فــــــإن أحــــــد أســــــباب 
ـــــاه أو االنشـــــغال ـــــتعلم لجـــــداول الضـــــرب هـــــو عـــــدم االنتب ـــــذات ذوات صـــــعوبات ال ـــــد  نســـــيان التلمي أو التشـــــتت عن

ســــــــماع مســــــــائل جــــــــدول الضــــــــرب، ممــــــــا يســــــــبب لــــــــديهن اخــــــــتالف فــــــــي طريقــــــــة ترتيــــــــب األرقــــــــام والمســــــــائل، 
ــــافس الــــذاتي أنمــــا  ــــامج والتــــي توظــــف التن ــــي هــــذا البرن واســــترجاعها الحقــــا، واســــتراتيجيات الــــذاكرة المســــتخدمة ف

ــــز أكثــــر علــــى المســــألة، وتــــوفر لكــــل واحــــدة مــــنهن  ــــدة للتــــدرب علــــى تســــاعد التلميــــذات علــــى التركي فرصــــا عدي
 . حل المسألة، وبهذا تألف التلميذات إجراءات حل المسائل

 التوصيات 
ــــــذات  .0 ــــــدريب التلمي ــــــاهج التعلــــــيم، وتخصــــــيص حصــــــص لت ــــــة فــــــي من إدخــــــال إســــــتراتيجية البطاقــــــات التعليمي

 . على تدريبات الذاكرة
توعيــــــة المعلمـــــــين والمعلمـــــــات بأهميـــــــة اســـــــتخدام إســــــتراتيجيات الـــــــذاكرة فـــــــي تـــــــدريس التالميـــــــذ والتلميـــــــذات  .2

 . ذوي صعوبات التعلم
تنفيـــــــــذ ورد عمـــــــــل أو دورات تدريبيـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال اســـــــــتخدام إســـــــــتراتيجيات الـــــــــذاكرة لجميـــــــــع المعلمـــــــــين  .1

 . والمعلمات للصفوف األولى، ورياض األطفال، وغرف المصادر
ـــــــتعلم) يســـــــتجد فـــــــي هـــــــذا الميـــــــدانمتابعـــــــة مـــــــا  .2 ـــــــل ( إســـــــتراتيجيات الـــــــذاكرة مـــــــع ذوي صـــــــعوبات ال مـــــــن قب

 . المسؤولين والباحثين والمعلمين والمعلمات
 :المقترحات

 :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية، تم وضع هذه االقتراحات
ـــــــد .0 ـــــــذاكرة فـــــــي ت ـــــــة إســـــــتراتيجيات أخـــــــرى لل ـــــــد مـــــــن الدراســـــــات حـــــــول فاعلي ـــــــذ ذوي إجـــــــراء المزي ريس التالمي

 . صعوبات التعلم مهارات حسابية أخرى، مثل حل المسائل الحسابية، الكسور واألشكال الهندسية
ــــــذاكرة  تســــــتهدف صــــــعوبات الــــــتعلم األخــــــرى، كصــــــعوبات  .2 ــــــة إســــــتراتيجيات ال إجــــــراء دراســــــات حــــــول فاعلي

 . القراءة، أو الكتابة
  .لتالميذ والتلميذات ذوي صعوبات التعلمدراسة مقارنة حول فاعلية إستراتيجيات الذاكرة بين ا .3
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 طلبـة لـدى الرياضـي والتفكيـر التحصــيل فــي المشــكالت حــل إســتراتيجية اســتخدام فاعليـة(. 2111.)تيســير  ،القيسـي . [18]
 ( . 12)ع.  مجلة العلوم التربوية. جامعة قطر: كلية التربية . األردن   في األساسية المرحلة

[19]. Louise, Jackson. (2000). Increasing Critical Thinking Skills To Improve Problem-Solving 

Ability in Mathematics. (ED446995). 

 [20]. Anderson (2001 ). Improving Mathematical Problem Solving . (ED453081) Jennifer M. 

ـــــدالحكيم . [21] ـــــدالغفار عب ـــــدماطي، عب : الريـــــاض .  صةةةةةعوبات الةةةةةتعلم فةةةةةي ضةةةةةوء البحةةةةةوث والدراسةةةةةات المعاصةةةةةرة( . 2111. )ال
 . جامعة الملك سعود  -كلية التربية مركز بحوث 

 بنةةةةةةاء مقيةةةةةةاس تشةةةةةةخيص صةةةةةةعوبات الةةةةةةتعلم والتحقةةةةةةق مةةةةةةن دالالت صةةةةةةدقه وثباتةةةةةةه ( .2101. )حســــــين، عبــــــداهلل أحمــــــد . [22]
 .األردن: عمان . الجامعة األردنية . رسالة دكتوراة غير منشورة . وتقنينه في البيئة األردنية

 . مكتبة المتنبي: الدمام . مدخل إلى صعوبات التعلم(. 2101. )الخطيب، جمال محمد . [23]

ــــــــر، جانيــــــــت، جــــــــونز، بيفيرلــــــــي . [24] صةةةةةةةةعوبات الةةةةةةةةتعلم واإلعاقةةةةةةةةات البسةةةةةةةةيطة ذات العالقةةةةةةةةة، خصةةةةةةةةائص  ( .2102. )ليرني
. ) دار الفكــــــر للطباعـــــــة و النشــــــر و التوزيـــــــع: عمــــــان ( . ترجمــــــة ســــــهى الحســـــــن. )  واسةةةةةةتراتيجيات تةةةةةةةدريس وتوجهةةةةةةات حديثةةةةةةةة

 (.2102ألصلي منشور الكتاب ا

ـــــدان . [25] الريـــــاض .  صةةةةةعوبات القةةةةةراءة والكتابةةةةةة النظريةةةةةة والتشةةةةةخيص والعةةةةةالج( . 2100. ) عـــــواد، أحمـــــد؛ و الســـــرطاوي، زي
 . دار الناشر الدولي : 

الجامعــــــــة العربيــــــــة : الكويــــــــت .  صةةةةةةةةعوبات الةةةةةةةةتعلم( . 2112. )الروســــــــان، فــــــــاروق، الخطيــــــــب، جمــــــــال، النــــــــاطور، ميــــــــادة . [26]
 . المفتوحة

ـــــاهرة .  صةةةةةعوبات الةةةةةتعلم التوجهةةةةةات الحديثةةةةةة فةةةةةي التشةةةةةخيص والعةةةةةالج( . 2105. )الزيـــــات، فتحـــــي .[27] مكتبـــــة األنجلـــــو : الق
 . المصرية

 . مكتبة األنجلو المصرية : القاهرة .  التعلم نظريات وتطبيق. ( 2102. )الشرقاوي، أنور محمد . [28]

: الريــــــاض ( . ترجمـــــة ســـــامر عـــــرار. )  الةةةةةذاكرة مةةةةةةن العقةةةةةل إلةةةةةى الجزيئةةةةةةات( . 2112. )كواير، الري، كانـــــدل، إيريـــــك ســـــ. [29]
 ( . 0222الكتاب األصلي منشور . ) مكتبة العبيكان 

الكتـــــــاب . ) مكتبــــــة جريــــــر: المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية . الةةةةةةذاكرة دليةةةةةةل للةةةةةةتعلم الةةةةةةذاتي(. 2111. )تركينجتــــــون، كــــــارول. [30] 
 (2111األصلي منشور 

ـــــن . [31] لةةةةةدى طلبةةةةةة صةةةةةعوبات ( التنفيذيةةةةةة، البصةةةةةرية، الصةةةةةوتية) أنمةةةةةاط الةةةةةذاكرة العاملةةةةةة ( . 2102. )الخطيـــــب، مونيكـــــا آل
 . األردن: عمان . جامعة عمان العربية. رسالة ماجستير غير منشورة . التعلم في القراءة والرياضيات
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الفـــــــرق بـــــــين تالميـــــــذ الصـــــــف الخـــــــامس مـــــــن ذوي صـــــــعوبات تعلـــــــم ( . 2115). الظفيـــــــري، نـــــــواف؛ و أبـــــــو فخـــــــر، غســـــــان . [32]
 ( . 20) ع .  2.  مجلة جامعة دمشق.  الرياضيات والعاديين في أداء الذاكرة قصيرة المدى

الفةةةةروق فةةةةي الةةةةذاكرة قصةةةةيرة المةةةةدى والةةةةذاكرة العاملةةةةة بةةةةين التالميةةةةذ العةةةةاديين ( . 2111. )العــــوض، عبــــدالعزيز صــــادق . [33]
 . البحرين: جامعة الخليج العربي  . رسالة ماجستير . بات الرياضيات قي الصف الرابع االبتدائي وذوي صعو 

[34]. Isaki, E , Plant, E . (1997) . Short -term and working memory differences in language / learning 

disabled and normal adults. Journal of Communication Disorders . 30 .  

[35]. Newman, Richard, Hagen, John . (1981) . Memory strategies in children with learninig 

disabilities . Journal of Applied Developmental Psychology . 1 .  

ذاكرة فةةةةي تحسةةةةين فاعليةةةةة برنةةةةامج لتحسةةةةين مقةةةةدار معلومةةةةات الةةةةوعي بمةةةةا وراء الةةةة( .  2112. ) الكيــــال، مختــــار أحمــــد . [36]
ــــتعلم . كفةةةةاءة منظومةةةةة التجهيةةةةز المعرفةةةةي بالةةةةذاكرة العاملةةةةة لةةةةدى التالميةةةةذ ذوي صةةةةعوبات الةةةةتعلم ــــدولي لصــــعوبات ال .  المــــؤتمر ال

 . الرياض 

أثةةةةةر برنةةةةةامج تةةةةةدريبي فةةةةةي تطةةةةةوير ذاكةةةةةرة الطلبةةةةةة ذوي صةةةةةعوبات الةةةةةتعلم ( . م2111. ) واصـــــف محمـــــد ســـــالمة ، العايـــــد . [37]
 .  األردن : عمان . الجامعة األردنية . كتوراه غير منشورة رسالة د.  وتحصيلهم

أثةةةةةر برنةةةةةامج تةةةةةدريبي لمهةةةةةارات الةةةةةذاكرة العاملةةةةةة فةةةةةي تطةةةةةوير مسةةةةةتوى االسةةةةةتيعاب القرائةةةةةي ( . 2100. )الحســـــاني، ســـــامر. [38]
 (.2) 10. مجلة كلية التربية بالزقازيق. لدى الطلبة ذوي مشكالت القراءة 

[39]. Ridhuan, Muhammad, Abdullah, Tony, Abu Bakar, Zulqarnain, Ali, Razol, Fave, 

Ibrahima and Hasan, Hilmi . (2012) . The Impact of vedio games in children's learning of 

mathmematics . Word Academy of Science, Engineering and Tecnology . 64 
 [40]. Costa, Adriana, Rohde, Luis and Dorneles, Beatriz. (2015) . Teaching facts of addition to 

Brazilian children with attention - deficit/hyperactivity disorder . Education Research and Reviews . 

10 (6) .  

 [41]. Kelly, Catherine A .(2006).Using maniplatives in mathematical problem solving: A 

performance based analysis, The montanah Mathematics Enthusiat . 3 .(2) . 

[42]. Mercer, Cecil D . (1997) . Students with Learning disabilities. (5 edition). New Jersey: Upper 

Saddle River.  

ـــــراهيم، ســـــليمان عبدالواحـــــد. [43] . المرجةةةةةع فةةةةةي صةةةةةعوبات الةةةةةتعلم النمائيةةةةةة واألكاديميةةةةةة واالجتماعيةةةةةة واالنفعاليةةةةةة(. 2101. )إب
 . مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة 

دار المســـــــيرة للنشـــــــر والتوزيـــــــع : عمـــــــان . تةةةةةةةدريس األطفةةةةةةةال ذوي صةةةةةةةعوبات الةةةةةةةتعلم( . 2112. )بطـــــــرس، حـــــــافظ بطـــــــرس . [44]
 . والطباعة 

الكتـــــــاب األصـــــــلي منشـــــــور )  .مكتبـــــــة جريـــــــر: الســـــــعودية  المملكـــــــة العربيـــــــة. اسةةةةةةةتخدم ذاكرتةةةةةةةك(. 2111. )بـــــــوزان، تـــــــوني . [45]
2112 . ) 

(. ترجمــــــة رمضــــــان مســــــعد بــــــدوي. ) تةةةةةةدريس الرياضةةةةةةيات للطلبةةةةةةة ذوي مشةةةةةةكالت الةةةةةةتعلم(. 2112. )جورجــــــانوس، ســــــوزان. [46]
 (. 2111الكتاب األصلي منشور . ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان 

فاعليةةةةةة اسةةةةةتخدام األلعةةةةةاب التعليميةةةةةة فةةةةةي تعلةةةةةيم حةةةةةل المسةةةةةائل الحسةةةةةابية الكالميةةةةةة . ( 2102. )حســـــين، عبـــــداهلل أحمـــــد . [48]
مجلةةةة البحةةةث العلمةةةي فةةةي التربيةةةة، . لرابةةةع مةةةن ذوات صةةةعوبات الةةةتعلمالمرتبطةةةة باألشةةةكال الهندسةةةية والكسةةةور لطالبةةةات الصةةةف ا

 ( . 05)ع .  جامعة عين شمس -كلية البنات

 . دار الزهراء: الرياض (. 1ط. )صعوبات التعلم في ضوء النظريات( . 2101. ) الدماطي، عبدالغفار عبدالحكيم . [49]

 . مكتبة األنجلو المصرية: لقاهرة .  رية والتطبيق والعالجصعوبات التعلم بين النظ( . 2101. )السعيد، هال . [50]
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دار : الريــــــــاض .  مةةةةةةةةدخل إلةةةةةةةةى صةةةةةةةةعوبات الةةةةةةةةتعلم( . 2102. )عاشــــــــور، أحمــــــــد؛ و طــــــــه، محمــــــــد؛ و النجــــــــار، حســــــــني . [51] 
 . الزهراء

  .مكتبة المتنبي : الدمام ( . 2ط . ) صعوبات التعلم( . 2101. )عبدالحميد، منال؛ و صابر، منى . [52]

دار : الريــــــــاض ( . 2ط. ) صةةةةةةةةعوبات الةةةةةةةةتعلم النمائيةةةةةةةةة بةةةةةةةةين النظريةةةةةةةةة والتطبيةةةةةةةةق( . 2102. )عيســـــــى، يســــــــري أحمــــــــد . [53]
 .الزهراء

 . دار الزهراء: الرياض .  صعوبات التعلم في ضوء النظريات الحديثة( . 2102. )مجاهد، ميسون نعيم . [54]
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 واالقتصاديةالنفسية و آثاره االجتماعية : طالق صغيرات السن في المملكة العربية السعودية
 دكتورة نهله محمد عوض القرعان

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ، كلية التربية، أستاذ مساعد
n.alquran@psau.edu.sa alquran@hotmail.com-nahla   

 2102-5-21: قبول               2102-5-25: تعديل              2102-5-22: استالم
هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب مشكلة طالق صغيرات السن، وآثاره النفسية واالجتماعية عليهن من وجهة نظرهن :الملخص 

استخدمت الدراسة استبيان للتعرف على أسباب مشكلة  كما .الدراسة المنهج المسحي الوصفي التحليلي اتبعت  . في محافظة الخرج
حيث طبقت األدوات على . وهو من إعداد الباحثة سية واالجتماعية لطالق صغيرات السنطالق صغيرات السن، ومقياس اآلثار النف

 . المطلقات صغيرات السن في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز مجتمع الدراسة وهو مطلقة من( 12)عينة عشوائية قوامها 
، حيث جاءت (البيولوجية)أشارت النتائج إلى أن أكثر أسباب الطالق شيوعًا لدى المطلقات صغيرات السن تتمثل في األسباب الجسمية 

كما أظهرت النتائج أن أخطر اآلثار المترتبة . ثم تلتها بالمرتبة الثانية والثالثة على التوالي األسباب االجتماعية والنفسية. بالمرتبة األولى
ينتابني أحساس الخروج من البيت للهروب من الضغط " ى طالق صغيرات السن هي اآلثار النفسية وخصوصًا فيما يتعلق بعبارة عل

أعيد صراعات عنيفة " كما جاءت اآلثار االجتماعية بالمرتبة الثانية من حيث اآلثار المطلقات صغيرات لسن وخاصة عبارة ". النفسي
 ". داخل أسرتي بعد طالقي

 .طالق صغيرات السن، اآلثار النفسية واالجتماعية للطالق: كلمات المفتاحيةال
Divorce of young wemen in Saudi Arabia: Psychological, Social and 

Economic Impacts. 
Dr. Nahla Mohamed Al-Quran. 

Assistant prof . Faculity of Education,  Satam bin Abdul-Aziz University 

n.alquran@psau.edu.sa alquran@hotmail.com-nahla   
Received: 22-5-2016      reviewed: 25-5-2016        accepted: 23-5-2016 

Abstract: This study aimed to identify the causes of divorce of  young women and its psychological 

and social effects on them from their perspective in Al-Kharj province. The study followed descriptive 

analytical survey method. It used a questionnaire to identify the causes of of divorce of young women, 

and to measure the psychological and social effects of divorce of young women. Where the tools were 

applied on a random sample of (72) divorced from the study population, a young women divorced in 

Salman bin Abdul-Aziz University. 

        The results indicated that the most common reasons for divorce among young women are: the 

physical reasons (biological), Followed by social and psychological reasons. The results also showed 

that the most serious effects of divorce on young women  are the psychological effects, especially with 

respect to the phrase "I feel to get out of the house to escape the stress. “As social impacts came in 

second place in terms of the effects of divorced young age, especially the phrase "I live a violent 

conflicts within my family after my divorce." 

Key words: divorce of  young women, psychological and social effects of divorce. 

 :مقدمة 
الطالق المبكر ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد المجتمع السعودي، وتستحق الوقوف على أسبابها ومحاولة      

. [1]لبًا ما يقع بين المتزوجين الجددفالطالق غا. صغيرات السنمعرفة آثارها النفسية واالجتماعية على المطلقات 
وتعود معظم أسبابه إلى عوامل كثيره نذكر منها تدخل األهل في حياة الزوجين، جهل اآلخرين بقيمة الحياة 

 .[2]األسرية، جهل كل طرف بواجباته وحقوق الطرف اآلخر، وأحيانًا يكون صغر عمرهما من أسباب الطالق
: وطالق المرأة من زوجها. طلق، طلوقًا ، طالقًا بمعنى تحرر من قيد ونحوه ربأنه من مصد: الطالق لغةً يعرف 

  .[3]يعني تحللها من عقد الزواج والخروج من عصمته

mailto:n.alquran@psau.edu.sa
mailto:nahla-alquran@hotmail.com
mailto:n.alquran@psau.edu.sa
mailto:nahla-alquran@hotmail.com
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بينما يعرف الشرع بأنه رفع قيد . [1] القانونية بأنه وسيلة شرعية لحل عقد الزواج ةبينما يعرف الطالق من الوجه
وعليه  .[28]اللفاظ مخصوصة عينها الشرع ويقع الطالق باللفظ أو الكتابة وعند العجز باإلشارة المفهومةالنكاح ب

لتعرضها إلى ضغوط ومضايقات  اً فإن الطالق يعد بمثابة إنهاء الحياة الزوجية التي ال نفع من استمرارها نظر 
، وبالتالي فإن الطالق في هذه الحالة هو الحل المناسب لتفادي  [4]أدت إلى فشلها وعدم قدرتها على الديمومة
كما ان الطالق يخضع إلى قوانين مستمدة من الشرائع الدينية .  مشكالت ربما تكون أخطر من الطالق

بينها في إباحة حل رابطة الزواج بالطالق، أو أنه قد يستند إلى قوانين وضعية متفقة  فيما والسماوية التي تختلف 
   .[3]ليها مجتمع ماع

كما ورد ( Krupinsky,2005)تشير االحصائيات العالمية إلى تزايد نسبة الطالق، فقد أشارت دراسة كروبنسكي 
من أصل حاالت الزواج التي % 22لتصل إلى نسبة  زادت أن نسبة الطالق في أمريكا زاد [3] (عابدين)في 
نسبة المطلقات السعوديات في المنطقة الشرقية أن  [5]بينما أظهرت دراسة الحليلي والشدوي. رسمية بعقود تمت

من مجموع حاالت الزواج، وبينت الدراسة أن نسبة الطالق تقل تدريجيًا بعد بلو  الزوجين % 01بلغت أكثر من 
من المطلقات تتراوح أعمارهم % 22.5من المطلقين و% 22.1سن األربيعين، وأشارت الدراسة إلى أن نسبة 

سنة، كما أوضحت أيضًا أن معدالت الطالق بالسعودية أخذة في األرتفاع منذ بداية النصف ( 12-25)بين سن
 .  الثاني من القرن العشرين

في ( هـ0211-0211)وتشير أحصائيا وزارة العدل في العاصمة الرياض إلى أن أعداد حاالت الطالق للسنوات 
 . [26]من مجموع حاالت الزواج% 21إلى حيث وصلت النسبة . ارتفاع مستمر

أظهرت تقارير إحصائية "  الطالق وأسبابه من وجهة نظر الرجل السعودي"حول  [6]بلخطياأما دراسة 
أضعاف حاالت الزواج، وأن مدينة جدة  ثالثة سعودية أن نسبة حاالت الطالق خالل العام الجاري بلغت نحو 

حالة طالق خالل (  11252)فقد كشفت وزارة العدل السعودية عن . بين المدن السعودية" طالقاً "هي األكثر 
وجاء في إحصاء نشرته . 00101حالة، بينما بلغ عدد الزيجات  212، فيما بلغت حاالت الخلع 2102عام 

حالة  1110أن أعداد حاالت الطالق خالل العام الحالي زادت بأكثر من وزارة العدل على موقعها اإللكتروني 
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق السعودية األكثر إصدارًا لصكوك . طالق عن العام الماضي

إثبات طالق، بينما جاءت مدينة جدة على رأس قائمة أكثر المدن السعودية إصدارًا  2252الطالق بإجمالي بلغ 
. إثبات طالق 0252إثبات طالق، ثم الطائف بـ 2122إثبات، تلتها مكة بواقع  5112ثباتات الطالق بواقع إل

صكوك خلع،  215وسجلت قضايا الخلع ارتفاعًا ملحوظًا في محاكم منطقة مكة، إذ أصدرت خالل هذا العام 
الق، وباتت معدالته المرتفعة وتعاني السعودية من تنامي ظاهرة الط. عن العام الماضي%  115بزيادة بلغت 

، وهي نسبة متراجعة عن نسب % 20.5هاجسًا لدى الشارع السعودي، وبلغت نسبة الطالق خالل العام الفائت 
  . [7]السنوات السابقة له

ملحوظة في معدالت الطالق خالل السنوات األربعة األولى  زيادة في وجود [3]عابدين دراسة أظهرت        
سبب مجموعة من العوامل المساعدة اهمها الزواج المبكر، عدم تحديد سن الزواج، طريقة الزواج من الزواج، ب

كما أظهرت الدراسة . التقليدي والتي التسمح بالتعارف الكافي قبل الزواج، تغير نظرة المرأة المتعلمة لنفسها
وبينت ان . وعدد األطفال في األسرةكالتعليم، واعمار المتزوجين : ارتباط ظاهرة الطالق بعدد عوامل اجتماعية

هناك عالقة عكسية بين التعليم والطالق، إذ ترتفع نسبة الطالق بين األميين عنها بين المتعلمين وأن هناك 
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عالقة ارتباطية عكسية بين الطالق وأعمار الزوجين بحث كلما زادت عدد سنوات الزواج وارتفعت أعما راألزواج 
 . قلت نسب الطالق

 [4]وللطالق أسباب ودوافع متعددة ربما تختلف بأختالف حالت الطالق، فقد أشارت نتائج دراسة الحسن      
 بين الزوجين نتيجة الفوارق العمرية، واالجتماعية، االقتصادية، التربوية، مأن من أسباب الطالق عدم االنسجا

الذي  العضال المرض و  ،نيزواجعدم التكيف العاطفي والجنسي بين الزوجين وتدخل األقارب في شؤون ال
 & Cleek)وأشارت دراسة كليلك وبيرسون. والبعد بين الزوجين لمدة طويلة ةيصيب أحد الزوجينن وأخيرًا الهجر 

Pearson,)[8]   ه بأن من اهم أسباب الطالق في أمريكا كثرة الشكوى والتذمر من قبل الزوجات، وهذا بدور
إلى أن أهم أسباب الطالق  Baharu,)[9]وتوصلت دراسة باهارو، األزواجهاد من قبل اطلالض ةيجعلهن عرض

 .سوء التواصل بين األزواج والمشاكل المادية، واختالف األوليات، واالدمان، وسوء المعاملة بين األزواج
 :اآلثار الناجمة عن الطالق

نظرًا لما يتركه الطالق من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية على المطلقين وأسرهم وعلى المجتمع بشكل        
عام، وتحديدًا على المطلقات، فإنه يصبح من الضروري دراسة هذه المشكلة دراسة شاملة، وحتى نستطيع وضع 

ولكون األحصائيات تشير إلى   رهفإنه من الضروري فهم أسبابه وأثا الطالق خطط إرشادية شاملة للحد من 
، فقد جاءت هذه الدراسة للتركيز على  إرتفاع حاالت الطالق في فترتي ما قبل الدخول والسنة األولى من الزواج

 .معرفة أسباب وآثار الطالق النفسية واالجتماعية لدى المطلقات صغيرات السن
 :اآلثار النفسية: أوال  

سبة كبيرة من المطلقات يعانيين من االضطربات االنفعالية ومنها من اآلثار السلبية للطالق أن ن
الشعور بالقلق، واالكتئاب والفرا  ولوم الذات ويتعرضن كثيرًا لإلحباط، وتتسلط عليهن أفكار العدوان والتشاؤم 

غط وقد تؤدي الحالة النفسية للمطلقات بأن يصبن بالعديد من األمراض الجسمية كأمراض الض. واألنهرازمي
 .[4]الدموي العالي والسكري، والقلب والقرحة والشقيقة

في دراستها الميدانية اآلثار المترتبة على الطالق الي آثار ومشكالت تخص  [10]وتصف رديعان        
فمن المشكالت النفسية فقدان الرغبة في  المطلقين، ومشكالت أسرية، ومشكالت سلوكية ودراسية تتعلق باألبناء،

الزواج، الشعور بالوحدة بعد الطالق، الشعور بالحرمان من األطفال، عدم الثقة في اآلخرين، الشعور تكرار 
 .  واالكتئاب بالندم،
 اآلثار االجتماعية:ثانيا  

يترك الطالق أثارًا اجتماعية على المطلقة فيقلل من دورها االجتماعي ومكانتها مما يشعرها 
. [4]راب التنشئة االجتماعية لألبناء بسبب انعادم اهتمام األبوين لرعايتهموكذلك يؤدي إلى اضط.  [11]بالوحدة

إلى الطالق يؤثر على المرأة من الناحية االجتماعية أكثر من الرجل فهي تشعر  [10]وأشارت دراسة رديعان 
 . بمرارة أكثر من الرجل بسبب الطالق

إن آثار الطالق على الزوجة يتمثل في العوز المالي الذي يحصل نتيجة توقف الزوج عن  :ثالثًا 
اإلنفاق عليها خصوصًا إذا لم يكن لها عائل آخر أو مورد رزق، إضافة إلى الشعور بالخوف واإلنعزال نتيجة 

نظرة فيها شك وريبه ،  كالم الناس، وقلة الفرص المتوفرة لديها للزواج مرة أخرى، ونظرت المجتمع إلى الكطلقة
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بتجربة الطالق قبل الزواج كان لديهن تحفظ من تجربة الزواج لعدم  ت وأن الزوجات اللواتي أتين من أسر مر 
 . [3]ثقتهن بالرجال

يالحظ مما سبق أن هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى الطالق وتنتج منها آثار نفسية واجتماعية متعددة على         
أيضًا من المشكالت االجتماعية التي أكدت عليها الدكتورة كلثم . المطلقة خاصة، وخاصة بالمجتمع السعودي

لسلبية نحو المطلقة والمطلق، التعرض الغانم في دراستها، القطيعة بين أهل الزوجين، التعرض لنظرة المجتمع ا
 . للشائعات، ضعف دور األسرة التربوي تجاه األطفال، تقييد الحرية بعد الطالق

 :الدراسات السابقة
بين الطالق والمستوى االقتصادي لألسرة وما إذا والتي هدفت لفحص العالقة  [12](Barber)دراسة باربر       

وذلك من خالل القياس بدراسة . كانت معدالت الطالق تزداد في حالة وجود االلتزام العاطفي لدى احد الزوجين 
دولة ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معدالت الطالق كانت أعلى في  12مسحية عن معدالت الطالق في 

الطالق  ن الرجال الختيار زوجها من بينهم بينما كانت معدالتمللفتاة البالغة عدد كبير  الدول التي فيها تتاح
أقل في الدول التي تزيد فيها نسبة الرجال عن النساء وأكدت النتائج ان معدالت الطالق في العالم تزداد في حالة 

حد الزوجين عن الزوج األخر ، وخاصة االستقاللية االقتصادية لدى أحد الزوجين وكذلك االستقاللية العاطفية أل
 .للتناسل طجتماعي يهدف فقاواج على أنه عقد إذا نظر للز 

وقد هدفت إلى دراسة مشروعية التعويض عن الطالق التعسفي المقر في القانون  [13]دراسة عتيلي       
ن العربية نظرًا لما في المسألة األردني والمعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وفي كثيرًا من البلدا

وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج يمكن اجمالها في أن التعويض عن الطالق . من خالف بين مؤيد ومعارض
 .التعسفي له آثار سلبية عديدة

 التي هدفت إلى وصف التحـوالت والمتغيـرات االجتماعيـة والثقافـة واالقتصـادية لظـاهرة [14] دراسة الشبول       
ــة  ــة المطول ــدة الطــرة فــي األردن، وذلــك مــن خــالل اســلوب المقابل الطــالق وتحليلهــا ودورهــا فــي تزايــد نســبته فــي بل

وأشــارت النتــائج إلــى أن الخــروج علــى مجموعــة مــن . والمعمقــة مــع طرفــي العالقــة المطلقــين والمطلقــات، وأســرهم
مجتمـع فـي عالقاتـه سـبب فـي زعزعـة أسـس العالقـات المعايير االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي يستند إليـه ال

العاطفية بين الزوجين بفعـل عوامـل داخليـة تخصـهما وأخـرى مسـاندة مصـدرها المحـيط الثقـافي بأبعـاده االجتماعيـة 
 .والثقافية واالقتصادية المتداخلة بأحكام الشريعة واألعراف والتقاليد العشائرية والتحوالت التي يمر بها المجتمع

ثرهــا علــى ارتفــاع معــدالت الطــالق فــي المملكــة مــن أبعنــوان التغيــرات االجتماعيــة و  [6]دراســة الخطيــب         
وجهة نظر المرأة السـعودية، وقـد جـاءت هـذه الدراسـة بهـدف الكشـف عـن أثـر التغيـرات االجتماعيـة التـي اجتاحـت 

عوامـــل الطـــالق مـــن وجهـــة نظـــر المجتمـــع الســـعودي فـــي ارتفـــاع معـــدالت الطـــالق، باإلضـــافة إلـــى  معرفـــة أهـــم 
بحيـث تـم اسـتخدام مـنهج دراسـة الحالـة مـن خـالل دراسـة ثالثـين حالـة . مجموعة من النسـاء السـعوديات المطلقـات
أهـم أسـباب الطـالق : وقد خرجت الدراسة بمجموعة مـن النتـائج أهمهـا. لسيدات سعوديات مطلقات بطريقة المقابلة
طفي، ســوء الطبــاع، الخيانــة الزوجيــة، اخــتالف طبــاع الــزوجين، تــدخل هــو عــدم تحمــل المســؤولية، والجفــاف العــا

وقـــد أوضـــحت الدراســـة أيضـــًا بـــأن ظـــاهرة . األهـــل، اإلدمـــان، المشـــاكل الجنســـية، عـــدم اإلنجـــاب، وزواج المســـيار
 .الطالق تأثرت بظروف العصر وأصبح هناك الطالق السريع مثل الوجبات السريعة
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أسـبابه وسـمات المطلقـين، حيـث جـاءت هـذه الدراسـة : ما قبل الزفـافبعنوان طالق  [10]دراسة رديعان 
بهدف معرفة أسباب الطالق ما قبل الزواج، ولماذا يلجـأ اليـه بعـض الشـبان، وظـروف وقوعـه، إضـافة إلـى الرغبـة 

حالة من المطلقين فـي مدينـة الريـاض، تـم انتقـاءهم  00وقد تكونت عينة الدراسة من . في معرفة سمات المطلقين
ولغــرض . ســنة جــاءوا مــن خلفيــات متباينــة 12و 22تراوحــت أعمــار العينــة بــين . حالــة خضــعت للدراســة 21مــن 

ولقـــد بينـــت العينـــة أن . جمــع البيانـــات فقـــد اســـتخدمت المقابلـــة المعمقـــة بهـــدف الحصــول علـــى معلومـــات تفصـــيلية
جـــانس الفكــري بـــين الطـــرفين كعـــدم الرضــا عـــن طريقــة اختيـــار الشـــريكة، وعــدم الت: أســباب الطـــالق كانــت متعـــددة

كأسباب رئيسية للطالق، هذا باإلضافة إلى أن الفترة الواقعة بين عقد القران وليلة الزفاف كفترة تعارف مكنتهم من 
معرفة شريكاتهم ليقرروا بعد ذلك عدم االستمرار في العالقة ما دفعهم التخاذ قرار الطالق فـي مرحلـة مبكـرة تجنبـا 

 .ا لو تم الزواجلصعوبات مستقبلية فيم
بعنوان الطالق وأثره في الجريمة، وقد جاءت هذه الدراسة بهدف التوصل الى تصور  [11]دراسة الشقير        

عام عن الجرائم التي يعد الطالق سببًا فيها، ومعرفة المنهج اإلسالمي في الوقاية من الجرائم التي يكون الطالق 
لعالقة بين الطالق والجرائم وتحديد أبرز الجرائم المترتبة على الطالق، سببًا فيها، هذا باإلضافة إلى معرفة ا

وقد خرجت الدراسة . حيث تم استخدام المنهج الوصفي من خالل تحليل عرض الوقائع والمحاكمة واألحكام
صحة يواجه الزوجان المطلقان باإلحباط وخيبة األمل وهبوط في عوامل التوافق وال: بمجموعة من النتائج أهمها

ينتج عن الطالق . النفسية، واالكتئاب والوساوس، وقد ينتج عن ذلك عدم القدرة على تكوين اسرة مرة اخرى
اضطرابات وتحلل في عالقات الزوجين باآلخرين خصوصا األقارب، هذا باإلضافة إلى أنه يؤدي إلى عواقب 

ال إلى تكوين مفهوم الذات السلبي وخيمة على االطفال ونموهم وصحتهم النفسية، األمر الذي يؤدي باألطف
  .ومفهوم الوالدين السيئ، وهذا كله قد يدفع باألطفال نحو الجريمة

وقد جاءت هذه الدراسة بهدف  -دراسة فقهية قانونية –تحديد سن الزواج  [15]دراسة شجاع الدين         
التعرف على ماهية الزواج وخالف الفقهاء في تحديد سن الزواج من خالق القوانين، باإلضافة إلى التعرف على 

بكر قبل أن للزواج الم: وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج اهمها. آثار الزواج المبكر على األنثى
البلو  أضرار بالغة أهمها أحداث تغيرات فسيولوجية وهرمونية في جسد الصغيرة تربك عملية النمو لدى الصغيرة 
وتؤثر على صحتها على المدى المتوسط والطويل، كما يترتب على الزواج قبل اكتمال النضج الجنسي الكثير 

ذي يؤدي إلى إصابتها بأمراض نفسية وعصبية، كما يؤدي من المعاناة واآلالم والتمزق للفتاة الصغيرة والخوف ال
حملها إلى إصابتها بآالم الظهر والنزيف المستمر وفقر الدم والتهابات المهبل وآالم البطن والتسمم الحملي كما 
يحدث لهن اإلجهاض في أحيان كثيرة، كما أن مواليدهن يعانون من نقص الوزن ويتعرضون ألمراض كثيرة، 

اض واألعراض تؤدي في أحيان كثيرة إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين الزوجات الصغيرات ومواليدهن وهذه األمر 
 .حسبما تشير إليه اإلحصائيات في هذا الشأن

بدراسة هدفت إلي التعرف على العوامل االجتماعية واالقتصادية والصحية والنفسية . [16]قام الشراري         
ة اآلثار االجتماعية والصحية والنفسية التي تنتج عن الطالق، تكونت عينة التي تؤدي الى الطالق، ومعرف

-2112)حالة في مدينة القريات في السعودية بين سنتين ( 201)حالة طالق من أصل ( 22)الدراسة من 
 ، وظهرت النتائج الى أن عمل المرأة، وتدخل األهل في حياة الزوجين، والعقم، وانشغال الزوج بالسفر( 2115

هماله لزوجته من األسباب الرئسية للطالق ومن اآلثار االجتماعية للطالق على األبناء فهو يؤثر . الى الخارج، وا 
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ومن اآلثار االجتماعية على الزوجة أنه يقلل من دورها ومكانتها األمر . سلبّيًا عليهم النعدام الشعور باالمان
 .الذي يؤدي إلى شعورها بالوحدة والتقيد

اب الطالق كما تراها المطلقات بدفت إلى التعرف على أسالتي ه [18](Change)واما في دراسة شانج          
استخدمت . والحالة النفسية لدى النساء الكوريات والمهاجرات المطلقاترف على العالقة بين هذه األسباب والتع

نتائج الدراسة إلى اختالف أسباب الطالق مطلقة، أشارت  11الدراسة المقابالت مع عينة الدراسة البالغ عددها 
م النساء المهاجرات المطلقات إلى أسباب ترجع للزوج مثل سلوك الزوج الفظ والعنيف والسلبي ظحيث بينت أن مع

 . مع الزوجة، وكذلك الى المشكالت المادية
يرها باختالف البيئة يتضح من الدراسات السابقة تعدد وتنوع آثار الطالق، وأن هذه اآلثار يختلف تأث     

فمثال في المجتمع الغربي كانت أهم اآلثار معاناة الشريكين من الشعور بالوحدة وعدم . االجتماعية والثقافية
في  [16]الشراريبينما أشارت نتائج دراسة  [19] (Umberson et.al)المساندة من أحد، امبرسون وآخرون 

المجتمع السعودي أن من أهم اآلثار كانت التأثير السلبي على األبناء لشعورهم بعدم األمان ، وكذلك أثره من 
 .الناحية االجتماعية على الزوجة وشعورها بالوحدة والتقييد

 :مشكلة الدراسة  
تعتبر مشكلة الطالق من الكوارث واآلفات التي تطال المجتمعات المتحضرة غير المتحضرة، كما تعد          

من أخطر المشكالت التي تفتك بالمجتمع السعودي، حيث أن الطالق يسبب عدة مشكالت منها النفسية 
وتظهر . ه ومعرفة آثارةالخ لدى المطلقات مما يجعل الحاجة ماسة إلى دراسة أسباب...واالجتماعية واالقتصادية

 : مشكلة الدراسة جليًا بالسؤال الرئيسي اآلتي
ويتفرع عن السؤال  عليهن من وجهة نظرهن؟ صغيرات السن، وما آثاره النفسية واالجتماعيةما أسباب طالق 

 :الرئيس األسئلة الفرعية التالية
 طالق صغيرات السن؟النفسية واإلجتماعية لسباب الما هي  -0

 واالجتماعية النفسية االثار ما-1دال إحصائيًا لهذه األسباب حسب متغيرات الدراسة؟ هل هناك فرق
  السن صغيرات لطالص

 :هدف الدراسة
يستمد الزواج في المجتمع السعودي قيمه من عدة عوامل أهمها الدين االسالمي، واإلرث االجتماعي، إال         

الزواج، ويعتبر الطالق إنهاء زواج صحيح اثناء حياة أنه هناك خالف كبير بين بعض الباحثين حول سن 
ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة لتحقيق . الزوجين، إذ يعود على األفراد، واألسرة، والمجتمع بآثار سلبية كبيره

 :االهداف التالية
 .محاولة التعرف على أسباب طالق صغيرات السن في المجتمع السعودية -
 .لمترتبة على طالق صغيرات السنمعرفة وتحليل اآلثار ا -
 .تفسير العالقة بين اسباب طالق صغيرات وآثاره النفسية واالجتماعية عليهن -

 :أهمية الدراسة
تعود أهمية دراسة أسباب طالق صغيرات السن في المجتمع السعودي لعدة اعتبارات منها علمية وأخرى نظرية 

 :كما يلي
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 االعتبارات النظرية: 
الدراسة من الدراسات المكملة لكثير من الدراسات السابقة، والتي تتبع منهجا علميًا في الوصول تعتبر هذه  -2

 .الى نتائج علمية ومنطقية حول هذه الظاهرة
تعتبر هذه الدراسة اضافة علمية لباقي الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة في مجال الدراسات االجتماعية  -1

الته واثاره بشكل خاص، كما أنها تعتبر ركيزة لبناء دراسات اخرى حول بشكل عام وفي مجال الطالق ومشك
 .هذه الظاهرة وخاصة لصغيرات السن

 :االعتبارات العملية
 .تحاول هذه الدراسة التعرف على أسباب وآثار ظاهرة الطالق للنساء صغيرات السن -2
والمهتمين بشؤون المرأة للوقوف  تقدم هذه الدراسة مجموعة من النتائج العلمية والمنطقية لصاحب القرار -5

 .على حل مثل هذه الظاهرة، والتقليل من آثارها قدر االمكان 
 :مجتمع الدراسة

عام، حيث يقدر عددهن بـ ( 11)يتكون مجتمع الدراسة من جميع المطلقات اللواتي يقل عمرهن عن        
  . [20]عن إسالم أون الين موقع النت نقالُ . حسب تقرير وزارة العدل السعودية في محافظة الخرج( 0255)

 :عينة الدراسة
اختيرت عينة  قصدية من مجتمع الدراسة من المطلقات صغيرات السن في جامعة األمير سطام بن عبد       

من % 00امرأة من الطالبات والعامالت في الجامعة، أي ما نسبته ( 11)العزيز حيث  شارك في الدراسة 
 .ل التالي يوضح توزيع العينةمجتمع الدراسة والجدو 

 المشاركات في الدراسة حسب متغير العمر(  0)جدول 
 المجموع 32-21 26-21 21-15 العمر
 13 19 22 32 العدد

 %111 1.26 1.31 1.77 النسبة المئوية

 : الدراسةأداتي   أداة 
نظرًا لطبيعة الدراسة الحالية، التي تعمد على المنهج المسحي الوصفي التحليلي، تم جمع البيانات المتعلقة       

وذلك عن طريق أداتي الدراسة . بأسباب طالق صغرات السن وآثاره النفسية واالجتماعية في المجتمع السعودي
تهدف : والثانية. ق صغيرات السن من وجهة نظرهنوهما استبانتين األولى تهدف لجمع البيانات عن أسباب طال

 .  لجمع البيانات عن آثار الطالق النفسية واالجتماعية لدى صغيرات السن بالمجتمع السعودي
بعد  [26]الشيخ؛ جاهين؛ أبو الفتوحاستبانة أسباب طالق صغيرات السن وهي من إعداد كاًل من : االداة األولى

كما اشتملت االستبانة على على االبعاد . أن تم مخاطبتهم للسماح باستخدامها لجمع البيانات في هذه الدراسة
 (.البيولوجية)نية، الجمسيةاألسباب االجتماعية، النفسية، االقتصادية، الثقافية، الدي: اآلتية

ما على ا لالستبانة عن طريق عرضهتم التحقق من الصدق الظاهري : الصدق الظاهري لالستبانة        
مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة اإلمام 

، اولغته ا للتأكد من صدقهما الظاهري ومدى صالحيتها ألجراء الدراسة ومدى وضوح محتواه. محمد بن سعود
ض الدراسة ومنهجيتها، وتم تعديالت بعض الفقرات التي اقترح المحكمون ألغرا اوبين المحكمون إلى مناسبته

ولجمع بيانات الدراسة تم توزيع % . 11بنسبة  المحكمونتعديلها، كما تم اعتماد الفقرات التي اتفق عليها 
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. جانة والمقياس على المطلقات صغيرات السن في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في محافظة الخر باالست
 .حيث تم صياغة أسئلة االستبانة والمقياس بطريقة األسئلة المغلقة أي اختيار من متعدد

مطلقة من مطلقات ( 01)حيث تم تطبيق االستبانة على عينة قوامها  :الصدق التالزمي لالستبانة        
اإلحصائية التي تؤكد معايير الصغيرات السن بمحافظة الخرج وبعد تحليل النتائج تبين أن االستبانة تتمع ب

 .استخدمها في جمع البيانات من عينة الدراسة
وآخرون  الشيخأعتمدت الباحثة على معامل الثبات المستخدم لالستبانة في دراسة : ثبات االستبانة        

[26]. 
االدب النظري ُأعد المقياس باالعتماد على : مقياس آثار الطالق النفسية واالجتماعية: األداة الثانية        

ودراسة  [22]دراسة سعد، و [3]، ودراسة عابدين [21]، ومسعود[26]وآخرون  الدراسات السابقة منها دراسة الشيخ
آثار الطالق : كما اشتمل المقياس على بعدين هما  .[25]كرادشة ؛ ودراسة [24]ودراسة الغزوي؛  [23]ختاتنة

وبعد عرضة (. 15-02)آثار الطالق االجتماعية وتتضمن األسئلة من و (. 01-0)سية وتتضمن األسئلة من النف
على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس الذين تم ذكرهم سابقًا، تم حذف بعض األسئلة وتعديل بعضها 

-0)سؤال وهي من( 05)بعد آثار الطالق النفسية ويتتضمن : األخر ليصبح المقياس بصورته النهائية كالتالي
 (. 22-02)آثار الطالق االجتماعية على المطلقات صغيرات السن ويتتضمن األسئلة من : والبعد الثاني. (05

: حددت أوزان االستجابات على أسئلة المقياس على التدريج الثالثي اآلتي :مفتاح تصحيح المقياس         
، 2،  0والعكس السالبة  0، 2،  1: وقد أعطيت درجات وزنية للعبارات الموجبة كاآلتي. نعم، إلى حد ما ، ال

كما  ي وزنهاتحديد داللة العالمات المعيارية ألبعاد المقياس وهي عبارة عن مجموع ضرب أسئلة البعد فتم و.  1
 :2في الجدول رقم 

 :يوضح مجموع ضرب أسئلة البعد في وزنها( 2)جدول 

 الدرجة الكلية الدنيا للبعد الدرجة الكلية الوسطى للبعد الدرجة الكلية العظمى للبعد البعد م
 15=1×15 31=2×15 75=3×15 بعد اآلثار النفسية  1
 17=1×17 28=2×17 72=3×17 بعد اآلثار االجتماعية 2

وتعني أثار  81=3×29 الدرجة الكلية للمقياس

 كبيرة

وتعني أثار  58=2×29

 متوسطة

وتعني آثار قليلة  29=1×29

 .ام األخرى موجبةق، واألر (25،  11،  05)سالبة وهي العبارت ال .جداُ أو ال تعاني من أثار
ُطبق المقياس : االختبار على النحو اآلتيللتحقق من ثبات المقياس استخدمت  طريقة إعادة  :ثبات المقياس

من المطلقات صغيرات السن في جامعة االمير سطام بن عبد العزيز بعد ان تم اختيارهن عشوائيًا ( 01)على 
يومًا من التطبيق األول، ثم أجريت المعامالت ( 22)من مجتمع الدراسة كما تم إعادة تطبيق المقياس عليهن بعد 

ى ثبات المقياس من خالل استخدام معامل ارتباط بيرسون بهدف معرفة قوة االرتباط وذلك اإلحصائية للتعرف عل
 :على النحو اآلتي

 :معامل ارتباط بيرسون ألبعاد المقياس باستخدام طريقة اإلعادة( 1)جدول

 إعداة المقياس أبعاد المقياس                         
 *170.0 صغيرات السنآثار الطالق النفسية على المطلقات 

 *17000 آثار الطالق االجتماعية على المطلقات صغيرات السن
 *170515 المقيياس ككل

 دال احصائيا*                                                 
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باستخدام يبين الجدول ارتفاع معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد المقياس والمقياس ككل حيث بلغت            
وهي تتمتع بدرجة ثبات عالية ومقبولة إحصائيًا، وهذا ( 1.1515)معامل ارتباط بيرسون عن طريق اإلعادة 

لقياس آثار الطالق النفسية واالجتماعية على  ته يعني أن المقياس يتصف بمعايير الثبات التي تؤكد صالحي
 . صغيرات السن في المجتمع السعودي

 :منهج الدراسة
ُأتبع المنهج المسحي الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توضيح أهم األسباب التي تؤدي إلى طالق        

 .  صغيرات السن بالمجتمع السعودي، ومعرفة آثاره النفسية واالجتماعية على طالق صغيرات السن
 : مصطلحات الدراسة

الزوج والزوجة قبل دخولهما في العالقة الطالق يعرف بأنه فسخ عقد الزواج الشرعي الذي وقعه كل من       
 . [27]الزوجية، كما أنه يعبر عن االنفصال والتباعد بين الزوجين

 .بأنه فسخ عقد القران الشرعي للفتيات صغيرات السن في المجتمع السعودي: وتعرف هذه الدراسة الطالق
بالنسبة  اعام ، وهو عمر يعتبر صغير وتعرف صغيرات السن إجرائيًا بأنها المرأة التي يقل عمرها عن ثالثين 

 .للفتاة المطلقة حسب ما هو متعارف عليه في المجتمع السعودي
 :مناقشة النتائج

الدراسة إلى تقصي األسباب التي تؤدي طالق صغيرات السن ومحاولة معرفة آثاره النفسية هدفت         
ما أسباب  "لألجابة عن السؤال األول والذي ينص واالجتماعية عليهن، حيث نعرض النتائج حسب أسئلة الدراسة

، كما المعيارية  والمتوسطات الحسابية واالنحرافات األحاديتم حساب تحليل التباين ا" طالق صغيرات السن؟
 : يبينها الجدول التالي
 .تحليل التباين بين أفراد عينة الدراسة ألسباب طالق صغيرات السن حسب متغير العمر( 2)جدول 

أسباب طالق صغيرات  م

 السن

مجموع  الفئة

 المربعات

 الداللة "ت" مربع المتوسطات ف

1.15 

 * 1.131 3.721 59.989 3 277.11 بين المجموعات . االجتماعية 1

 31.999 58 1851.11 داخل المجموعات

 * 1.127 2.933 35.181 3 171.11 بين المجموعات .النفسية 2

 18.271 58 1171.11 داخل المجموعات

  1.151 1.788 8.113 3 33.11 بين المجموعات .االقتصادية 3

 16.633 58 976.89 داخل المجموعات

  1.611 1.171 23.555 3 97.22 بين المجموعات الدينية والثقافية 7

 32.111 58 1829 داخل المجموعات

 1.171 3.55 11.511 2 11.19 بين المجموعات (البيولوجية)الجسمية 5

 5.189 58 281.19 داخل المجموعات

 دالة احصائيا*  
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يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين أفراد العينة ألسباب طالق صغيرات السن تبعًا لمتغير        
وهي دالة ( 1.55)إلى " ت"حيث أشارت قيمة ( البيولوجي)البعد الجسمي )العمر عند الزواج لألبعاد التالية 

تؤدي إلى الطالق تأتي بالمرتبة وهذا يؤكد أن األسباب الجسمية التي ( 1.15)إحصائيًا عند مستوى الداللة 
 الشيخاألولى واألكثر شيوعًا لدى المطلقات صغيرات السن، وهذه النتيجة تتفق مع ما ورد من نتائج بدراسة 

   .[26]وآخرون 
كما يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين أفراد العينة ألسباب طالق صغيرات السن تبعًا لمتغير        

؛ ( 1.220)إلى " ت"حيث أشارت قيمة ( البعد االجتماعي، والنفسي)العمر عند الزواج للبعدين التاليين 
وهذا يؤكد ( 1.15)عند مستوى الداللة  جاءت على التوالي بالمرتبة الثانية والثالثة، وهي دالة إحصائياً  (2.211)

أن األسباب االجتماعية ؛ واألسباب النفسية التي تؤدي إلى الطالق تأتي بالمرتبة الثانية والثالثة لدى المطلقات 
التي بينت أن ال توجد فروق دالة  [26]وآخرون  الشيخوهذه النتيجة تختلف مع نتيجة دراسة . صغيرات السن

لطالق حسب متغير السن وترجع الباحثة هذا التناقض بالنتائج إلى إختالف العينة والبيئة إحصائيًا ألسباب ا
 .والثقافة

بين أفراد ( 151.)ويظهر الجدول السابق أيضًا أنه ال توجد فروق داله إحصائيًا عند مستوى الداللة         
األسباب األقتصادية، وبعد األسباب الدينية بعد )العينة ألسباب الطالق تبعًا لمتغير العمر لألبعاد التالية 

  .[26]وآخرون وهي تتفق مع ما ورد بدراسة الشيخ ( 1.120)؛ و(1.211"  )ت"حيث أظهرت قيمة  (والثقافية
تم حساب المتوسطات  ما هي أسباب طالق الصغيرات األكثر تكرارًا؟ "لألجابة عن السؤال الثاني والذي ينص

 : كما يبينها الجدول التالي. والترتيب حسب األهمية ةالحسابية واالنحرافات المعياري
 :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب للعوامل االجتماعية التي تؤدي إلى الطالق( 5)جدول 

 الترتيب اإلنحراف المعياري المتوسط أالسباب االجتماعية التي تؤدي إلى طالق صغيرات السن الرقم
 1 1.875 2.15 .ضعف الحوار والتواصل بين الزوجين 1
 2 1.129 2.11 .إهمال الزوج لحقوقة الزوجية 2
 3 1.126 2.69 .إهمال الزوجة لحقوق الزوج 3
 7 1.121 2.69 .المظاهر المادية 7
 5 1.155 2.59 .تدخل أفراد األسرة في شؤن الحياة الزوجية 5
 6 1.159 2.61 .عدم تكافؤ المكانة الزوجية 6
 1 1.111 2.56 .عقم الزوجة 1
 8 1.119 2.53 .عقم الزوج 8
 9 1.125 2.25 .مواقع التواصل االجتماعي ووسائل االتصاالت 9

 11 1.111 2.15 .أصدقاء الزوجة 11
 11 1.669 2.33 .عدم قدرة الزوج على تحمل مسؤلية األطفال 11
 12 1.169 2.11 .الزواج المفروض من األسرة 12
 13 1.668 1.91 .أصدقاء الزوج 13
 17 1.113 1.89 .عدم قدرة الزوجة على تحمل مسؤلية األطفال 17

  1.123 2.22 العبارات ككل

 )Lowenstein(الجدول السابق أن ضعف الحوار بين الزوجين، وهذ ما أشارت إليه دراسة لوينشتاينيتضح من 
ن عبارة أهمال . جاءت بالمرتبة االولى في األسباب االجتماعية التي تؤدي إلى طالق صغيرات السن ][17 وا 

الزوج أو الزوجة للحقوق الزوجية جاءت على التوالي بالمرتبة الثانية والثالثة من األسباب االجتماعية، وهذا ما 
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باب الطالق ترجع للزوج مثل سلوك الزوج والتي بينت أن معظم أس  ( Chang) [18]أشارت إلى دراسة شانج
عدم قدرة الزوجة على تحمل مسؤلية "الفظ والعنيف والسلبي مع الزوجة ، أما بالمرتبة االخيرة فقد جاءت عبارة 

 .كسبب لطالق صغيرات السن" األطفال
ما أكثر العوامل النفسية التي تؤدي إلى طالق صغيرات السن من وجهة "لألجابة عن السؤال الثالث والذي ينص

كما يبينها الجدول . تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري والترتيب حسب األهمية" نظرهن؟
 : التالي

 :رتيب للعوامل النفسية التي تؤدي إلى الطالقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والت( 6)جدول

 الترتيب اإلنحراف المعياري المتوسط أالسباب النفسية التي تؤدي إلى طالق صغيرات السن الرقم
 1 1.855 2.13 .خيانة الزوج 1
 2 1.629 2.11 .التهرب من المسؤلية لدى الزوجة 2
 3 1.116 2.69 .الفراغ العاطفي عند الزوجة 3
 7 1.161 2.68 .قدرة الزوج على التعامل مع متطلبات الحياةضعف  7
 5 1.135 2.63 .خيانة الزوجة 5
 6 1.156 2.61 .ظن السؤء بالزوجة 6
 1 1.665 2.39 .ظن السؤ بالزوج 1
 8 1.693 2.36 .التهرب من من المسؤلية لدى الزوج 8
 9 1.136 2.35 .الفراغ العاطفي عند الزوج 9

 11 1.115 2.28 .الزوجة على التعامل مع متطلبات الحياةضعف قدرة  11
 11 1.636 2.15 .حب الذات لدى الزوجة 11
 12 1.137 2.11 .حب الذات لدى الزوج 12

  1.163 2.717 العبارات ككل

 باربر وهو ما يتفق مع دراسة" التهرب من المسؤلية لدى الزوجة"، و"خيانة الزوج"يبين الجدول السابق أن         
Barber  [12]  هو أهم األسباب النفسية التي تؤدي إلى طالق صغيرات السن من وجهة نظرهن، وجاء بالمرتبة

وهذا ما يشير إلى إنها أقل ". حب الذات لدى الزوج"األخيرة من األسباب النفسية المؤدية إلى الطالق عبارة
 .  األسباب التفسية شيوعاً 

حسبت " ؟ ما آثار الطالق النفسية على المطلقات صغيرات السن" الرابع والذي ينصلألجابة عن السؤال         
 : كما يبينها الجدول التالي. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري والترتيب حسب األهمية

 :جدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لآلثار النفسية للطالق

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الطالق النفسية على المطالت صغيرات السنآثار  الرقم 
 1 1.835 2.81 .أعيش صراعات عنيفة داخل أسرتي بعد طالقي 1
 2 1.821 2.17 .أصيبت بصدمة نفسية شديدة لطالقي دون مبرر 2
ينتابني إحساس بالقلق والتوتر من التفسير الخاطئ لسلوكياتي من األخرين  3

 .بعد طالقي

2.13 1.198 3 
 7 1.159 2.61 . أغضب من إتهام أسرتي لي بأنني السبب في طالقي 7
 5 1.157 2.65 .أخاف من الزواج مرة أخرى حتي ال تسقط عني الحضانة 5
 6 1.691 2.51 .أعيش وحيدة داخل أسرتي لكثرة اللقاء اللوم علي 6
 1 1.693 2.53 .طالقيفقدت الثقة باآلخرين البتعادهم عني بسبب  1
 8 1.668 2.75 .أصبت بصدمة عاطفية جعلتني أكره جميع الرجال بعد طالقي 8
 9 1.663 2.71 .ينتابني اإلحساس بالوحدة البتعاد أصدقائي وجيراني عني بعد طالقي 9

ينتابني إحساس باألرق والصداع لتفكيري المستمر في مستقبلي بعد  11

 .طالقي

2.36 1.661 11 
 11 1.135 2.35 .تحسنت حالتي النفسية اللتفاف أفراد أسرتي حولي بعد الطالق 11
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 12 1.637 2.31 .أكتئب لتفكيري الدائم في ذكريات شهر العسل 12
 13 1.683 2.21 .أعاني من االنهيار العصبي وأنا صغيرة السن 13
 17 1.653 2.12 .شعرت بالراحة بعد طالقي من الصراعات اليومية مع طليقي 17
 15 1.518 1.83 .أميل إلى االنتقام من طليقي بمنعة من رؤية طفلي 15

  1.668 2.75 المجموع الكلي                                 

"  و" أعيد صراعات عنيفة داخل أسرتي بعد طالقي" بين الجدول السابق أن العبارات الثالث اآلتية ي         
ينتابني إحساس بالقلق والتوتر من التفسير الخاطئ " و" شديدة لطالقي دون مبررأصبت بصدمة نفسية 

جاءت مرتبة على التوالي األول ، الثاني ، والثالث وهذا يشير إلى ان هذه " لسلوكياتي من األخرين بعد طالقي
أميل "بة األخيرة عبارة العوامل النفسية أكثر شيوعًا لدى المطلقات صغيرات السن بمحافظة الخرج، كما جاء بالمرت

 .وهي أقل العوامل النفسية ظهورًا لدى المطلقات صغيرات السن" إلى االنتقام من طليقي بمنعة من رؤية طفلي
" ما آثار الطالق االجتماعية على المطلقات صغيرات السن؟ "لألجابة عن السؤال الخامس والذي ينص       

 : كما يبينها الجدول التالي. حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري والترتيب حسب األهمية
 يبين آثار الطالق االجتماعية على المطلقات صغيرات السن(  1)جدول 

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط آثار الطالق النفسية على المطلقات صغيرات السن الرقم 
 1 1.837 2.11 .أحساس الخروج من البيت للهروب من الضغط النفسيينتابني  1
 2 1.821 2.63 .ينظر إلي جيراني بطريقة اللوم بعد طالقي 2
 3 1.196 2.52 .تراقب أسرتي كل تحركاتي بعد طالقي 3
 7 1.158 2.76 .تذكرني أسرتي باستمرار بفشلي بحياتي الزوجية بعد طالقي 7
 5 1.153 2.33 .بإزعاج أسرتي من طفليينتابني أحساس  5
 6 1.695 2.25 .ألقت أسرتي اللوم علي لطالقي 6
 1 1.691 2.23 .تتدخل أسرتي بأسلوب رعايتي لطفلي 1
 8 1.665 2.15 .اصبحت عالقة طفلي بوالدة عالقة روتينية في مواعيد محددة للرؤية بعد الطالق 8
 9 1.669 2.11 .أهملتني أسرتي بعد الطالق 9

 11 1.667 2.16 .ابتعدت عني صديقاتي بسبب طالقي 11
 11 1.131 2.15 .طفلي يتلقى اهتمام والده بعد الطالق 11
 12 1.633 2.11 .يعترض والدي على خروجي من المنزل بعد طالقي 12
 13 1.687 1.86 .قلة زيارة األهل والمعارف ألسرتي بعد طالقي 13
 17 1.651 1.67 .بعد طالقيعالقتي بأسرتي جيدة  17

ينتابني أحساس الخروج من البيت للهروب من " يالحظ من الجدول السابق أن العبارت الثالث اآلتية      
" تراقب أسرتي كل تحركاتي بعد طالقي " و" ينظر إلي جيراني بطريقة اللوم بعد طالقي " و." الضغط النفسي

هذه العوامل االجتماعية أكثر شيوعًا جاءت على مرتبة على التوالي األول ، الثاني ، والثالث وهذا يشير إلى ان 
من اآلثار  [16]وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة الشراريلدى المطلقات صغيرات السن بمحافظة الخرج، 

كما جاء .اإلجتماعية على الزوجة أنه يقلل من دورها ومكانتها األمر الذي يؤدي الى شعورها بالوحدة والتقيد 
وهي أقل العوامل االجتماعية ظهورًا لدى المطلقات " عالقتي بأسرتي جيدة بعد طالقي  "بالمرتبة األخيرة عبارة 

 صغيرات السن
 شكر وتقدير

  (2383/02/2014برقم   ، حيث تم تسجيل البحثعمادة البحث العلمي في جامعة األمير سطام بن عبد العزيزتم اجراء هذا البحث بدعم من  
ا  والتقدير وعظيم االمتنان إلى عمادة البحث العلمي في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز على دعمهم لهذتتقدم الباحثة بجزيل الشكر  وعليه  )

 .البحث
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