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 دادإـع 

  )*( البدر إبراهيم بن العزيز عبد أ/

  صــــــــملخ
 أختذ الستترايجيجة التعلم صعوبات ذوي  التالميذ استخدام مدى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 وعتتتد هم التتتتعلم صتتتعوبات معلمتتت  متتت  الدراستتتة عينتتتة ويكونتتتت .هممعلمتتتي نظتتتر وجهتتتة متتت  االختبتتتار
 بترام  بهتا الملحت  المتدار  فت  معلمتة  (212و) معلمتا  (131) عت  عبتار  ومعلمتة  معلم (343)

 متتتتدى فتتتت  التتتتتعلم صتتتتعوبات معلمتتتت  آراء مقجتتتتا  واستتتتتخدم الريتتتتا   منطقتتتتة فتتتت  التتتتتعلم صتتتتعوبات
 نتتتا   أشتتارتو  الباحتت.(. )إعتتدا  االختبتتار أختتذ ستتترايجيجةال التتتعلم صتتعوبات ذوي  التالميتتذ استتتخدام
 نظتر وجهتة مت  االختبتار أختذ الستترايجيجة التعلم صعوبات ذوي  التالميذ استخدام  رجة بأن الدراسة
 علتى االختبتار أختذ استترايجيجة مهتارات استخدام يرييب وجاء الضعجف  المستوى  ف  كانت معلميهم
 وقتتت إ ار  مهتتار  ثتتم التتتذ ر مهتتار  ثتتم المراجعتتة مهتتار  يليهتتا لالختبتتار االستتتعدا  مهتتار  التتتال   النحتتو

 فتت  إحصتتا جة  اللتتة ذات فتترو   وجتتو  النتتتا   بينتتت كمتتا التخمتتي . مهتتار  فتت  يمثلتتت وأقلهتتا االختبتتار
 لصتتال   (0,01)  اللتتة مستتتوى   عنتتد والثتتانوي( المتوستت  )االبتتتدا    التعلجمجتتة المرحلتتة نتتو  متغيتتر
 إحصتا جة  اللتة ذات فترو   وجتو  عدم إلى النتا   أشارت بينما .والثانوية المتوسطة المرحلة معلم 

 النظتتتتري  األ ب وفتتتت  النتتتتتا   بتفستتتتير الباحتتتت. وق تتتتام األكتتتتا .م (. المؤهتتتت  )اليتتتتن   متغيتتتترات فتتتت 
 البحثجة. والمقترحات التوصجات وطرح السابقة والدراسات

 .التعلم صعوبات معلمو االختبار  يناول استرايجيجة التعلم  صعوبات ذوي  التالميذ :املفتاحية الكلمات
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The extent to which students with learning disabilities use the test taking 

strategy from the perspective of their teachers 

By 
Abdulaziz Albadr (*)  

 

Abstract 

This study aimed to find out the extent to which students with learning 

disabilities use the test-taking strategy from the perspective of their teachers. 

The research sample consisted of (343) teachers of learning disabilities, 

consisting of (131) male and (212) female teachers. In schools attached to 

learning disabilities programs in the Riyadh region, And the learning disabilities 

teachers' opinions scale was used in the extent to which students with learning 

disabilities used the test-taking strategy (researcher preparation).  

The results of the study indicated that the degree to which students with 

learning disabilities used the test-taking strategy from the viewpoint of their 

teachers was at the weak level, the order of the use of the test-taking strategy 

skills is as follows: Exam preparation skill, followed by the review skill, the 

remembering skill, then the test time management skill. The least of which was 

the guessing skill. The results also showed that there are statistically significant 

differences in the type of educational stage variable (primary, intermediate and 

secondary) at a significance level (0.01), in favor of intermediate and secondary 

school teachers. While the results indicated that there were no statistically 

significant differences in the variables (gender, academic qualification). The 

researcher interpreted the results according to the theoretical literature and 

previous studies and put forward recommendations and research proposals. 

Key words: student with Learning disabilities, test taking strategy. 

Teachers of learning disabilities. 
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   ة:ــــــدمــــمق

 فتنن ذلتك مت  وبتالرمم انتشتاراا  الخاصة التربجة فئات أكثر م  التعلم صعوبات ي ذو  فئة ُيعد
 استتتتتخدام .يتتتب لتتتتذا محتتتدو    يتتتت ال ال بهتتتم الخاصتتتة التربويتتتتة التتتتدخالت بفاعلجتتتتة الخاصتتتة المعرفتتتة

 باالعتمتتا  القتترارات وايختتاذ التفكيتتر علتتى ويعتتو هم التتتعلم  إلتتى ييتتذبهم وبتترام  يدريستتجة استتترايجيجات
 علتتى القتتدر  عنتتدهم ويتكتتون  لهتتم  المعطتتا  المعلومتتات يقيتتجم خاللهتتا متت  فجستتتطجعون  أنفستتهم  علتتى

 .وُيسر بسهولة يواجههم الت  المشكالت ح  ف  ومعلومايهم معارفهم استخدام
 فهت  الميتمت،  فت  مومكتانته والعمل  الدراس  مومستقبله ميذالتال مصير االختبارات يحد و 

 بشتك  االختبتارات ويهتد  الضترورية  التقيتجم أستاليب أحتد لكونهتا ميتذالتال حجتا  ف  هاما  ورا يشك 
 أ.ضتتاا  ويستتتخدم العلمتت   العطتتاء علتتى مقتتدرايه ويحديتتد ميتتذ للتال العلمتت  التحصتتي  قجتتا  إلتتى عتتام

 العتتالم فتت  التعلتتجم أنظمتتة معظتتم أن حيتت. آلختتر  مستتتوى  متت  ميتتذالتال انتقتتال علتتى الحكتتم إلصتتدار
 .الحكم هذا إلصدار االختبارات يستخدم

 إلستترايجيجات يعلتم صتعوبات لتديهم الذي  التالميذ استخدام مدى يدر  الت  البحوث يوالت ولقد
 االستتفا   .ستتفيدون  ال التالميتذ هتؤالء أن العلمتاء لتدى واضتحا أصتب  فقد المعرفجة  وفو   المعرفجة التعلم

 علتتى يعلتتم صتتعوبات لتتديهم التتذي  التالميتتذ يتتدريب أن الدراستتات فأكتتدت اإلستتترايجيجات  يلتتك متت  الفاعلتتة
 أن متتتت  ينبتتتت، األهمجتتتتة هتتتتذه وأن يربويتتتتا  هتتتتدفا .كتتتتون  أن .يتتتتب التتتتتعلم إلستتتتترايجيجات الفاعتتتت  االستتتتتخدام
 بتي  المتنه  يتوانن  أن .يتب لتذا التتعلم  علتى الكامنتة قتدرايهم مستتوى  إلتى يصت  ال للمعلومتات معاليايهم

 المعرفجتتة وفتتو   الحتت ( )خطتتوات المعرفجتتة التتتعلم وإستتترايجيجات جانتتب  متت  والمعلومتتات المهتتارات يتتدري 
 العلمجتتة المتتا   علتتى .قتصتتر وأال آختتر  جانتتب متت  .يتتري ( أن .مكتت  و جتتف عملتت   .يتتب فجمتتا )التفكيتتر

 (.2020 أبونجان ) اآلخري . م  المساعد  ينتظر ال ذايجا المتعلم .كون  فبهذا فق  
 ال التتتعلم صتتعوبات ذوي  ميتتذلتالا أن إلتتى (Tarleton & Puckering, 2017) ويشتتير

 كبيتر  مشتكالت لد.ت  هتممعظم أنو   بالعتا يي  مقارنتة الدراست  ميحصتيله فت  مريفعتة مستتويات ون .حقق
 استترايجيجات استتخدام علتى مقتدريهم عدم ف  مشكاليهم وي تمث  الدراس   التواف  ف و  التعلم عملجة ف 

 علتتتى استتتلبج يتتتؤثر يربويتتتة مشتتتكالت متتت  ُ.عتتتانون  حيتتت. جيتتتد  بشتتتك  تفكيتتترال وطتتتر   المختلفتتتة التتتتعلم
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 عتت  البحتت. .يتتب لتتذلكو   والكتابتتة للقتتراء  األساستتجة لمهتتاراتل همإيقتتان متتدى وعلتتى الدراستت   يحصتتيلهم
 صتعوبات ذوي  التالميتذ وجتو  ستدعى.   كما  لد.  ما أفض  يلميذ ك  ظهر.ُ  لك  مناسبة يعلجمجة طر  
  .(Paltyshev, 2011) الفئة هذه قدرات ُيدعم بحي. يدريبجةو  يربوية برام  ستخداما التعلم

 ولتتج   ستتجطريهم" عتت  "ختتار  اتاالختبتتار  اجتجتتان أن ون .شتتعر  التتذي  التالميتتذ بعتت  وهنتتا 

 استتترايجيجات ختتالل متت  لتتديهم الثقتتة ويع يتت  مختتاوفهم يقليتت  .مكتت  لتتذا بتت . القجتتام .مكتتنهم متتا هنتتا 

 فتت  كبيتتر  فوا تتد يتترون  حيتت.  (Test-Taking Strategy) االختبتتار أختتذ استتترايجيجة مثتت  جديتتد 

 هتتذه التالميتتذ يتتتعلم عنتتدما وواضتتحة ستتريعة مكاستتب يوقتت، ويمكتت  بهتتم. الخاصتتة االختبتتارات نتتتا  

 (Barrier, 2014) االسترايجيجة.

 أختتذ استتترايجيجة مقتتدمتها فتت  والتتت  المختلفتتة االختبتتارات استتترايجيجات أهمجتتة يتتأي  هنتتا ومتت 

 لالختبتتتار  المصتتتاحب والقلتتت  الختتتو  مستتتتوى  خفتتت  علتتتى يستتتاعد أنهتتتا بالتتتذ ر واليتتتدير االختبتتتار 

 ويضتتجف األكتتا .م . التحصتتي  مستتتوى  يتحستت  وبالتتتال  االختبتتارات  فتت  أفضتت  أ اءا  إلتتى ويتتؤ ي

(Dodeen, 2015) اجتجتان علتى التالميتذ يستاعد معرفجة قدرات ه  االختبارات أخذ استرايجيجة أن 

 االختبار. وبعد وأثناء وقت ب  القجام .يب ما معرفة لهم ويتج  مناسبة  بطريقة االختبارات

 االختبتتارات أختتذ استتترايجيجة أن (Kettler, Braden and Beddow, 2011) .شتتير كمتتا

ا يتضم   صتحج   بشتك  الفعلجتة االختبتارات فت  ير  الت  األسئلة أنوا  جمج، ع  اإلجابة لكجفجة يوضجحا

 أن (Banks, Eaton., 2014) ويتترى  .المختلفتتة للمقتتررات إيقتتانهم  رجتتة إظهتتار متت  التالميتتذ ليتتتمك 

 فهتم ختالل مت  الدراست  مستتواهم .كون  االختبار ألخذ المناسبة االسترايجيجات إلى .فتقرون  الذي  التالميذ

 المعلومتتتات  يتتتذ ر علتتتى التالميتتتذ يستتتاعد المهتتتارات ويلتتتك جيتتتد. بشتتتك  األستتتئلة حتتت  و جفجتتتة األهتتتدا  

 استتخدام متدى معرفتة إلتى الدراستة يستعى ستب   متا علتى وبنتاءا  االختبارات. ا اء خالل نشجطي  وييعلهم

   التعلم. صعوبات معلم  نظر وجهة م  االختبار أخذ سترايجيجةال التعلم صعوبات ذوي  التالميذ
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   ة:ــــدراســـال ةــــمشكل
 وقتد لهتم  الشخصتجة اليوانتب مت  العديتد علتى التتعلم صتعوبات ذوي  التالميذ معانا  ينعك 

 فتت  علتتيهم يتتؤثر نفستتجة لهتت ات عرضتتة وا.كونتت أال معتت  . ستتتوجب اممتت األكتتا .م   الفشتت  لهتتم .ستتبب
 .(Estell, Martin, & Rodkin. 2015) والالحقة الراهنة نموهم مراح 

 المراحتتت  كافتتتة فتتت  التتتتعلم صتتتعوبات ميتتتال فتتت  األبحتتتاث نيتتتا   إلتتتى حاجتتتة هنتتتا  أن كمتتتا
 نتتتتتا   يستتتتببها والتتتتت  واالجتمتتتتاع  األكتتتتا .م  التوافتتتت  ستتتتوء حتتتتاالت متتتت  والحتتتتد للوقا.تتتتة التعلجمجتتتتة
 عت  ستلبجة صور  يكوي  أو والتوير  واالكتئاب االنطواء حاالت يينب ف  ُيفيد كما لهم  االختبارات
 علتتى أثتتراا  ي تتتر  ممتتا المتكتترر والفشتت  اإلحبتتا  أشتتكال متت  للعديتتد يتعرضتتون  قتتد ألنهتتم نظتتراا  أنفستتهم 

 .(Elliott, Hatton & Emerson., 2011) همنمو 
 التالميتذ .كتون  أن همجةأ  هنا  أن (Hughes, Schumaker & Deshler. 2005) ويضجف

 التتعلم صتعوبات ذوي  التالميتذ م  العديد أن إلى يشير مقلقة أ لة وهنا  االختبارات  أ اء ف   كفاء أكثر
 (Hughes, Wilson., 2007) يتذ ر كمتا .االختبتارات أ اء فت  العتا يي  التالميتذ كفتاء  بمستتوى  والجست
 التالجة  المياالت ف  وخاصة  معاييرال يلك .ستوفون  ال تالميذال أربا  ثالثة م  .قرب ما أن

 .المتوقعة جابةاإل متطلباتل understanding الفهم (أ 
 .الموقف أو حيةال وهجكلة ينظجم بهد  planning التخطج  (ب 
  لإلجابة.  اعمة يفاصي  لذ ر .كف  بما constructing the response االستيابة بناء (  
 .revising المراجعة (  

 حصتول (Lewandowski, Berger, Lovett, Gordon. 2016)  راستة وأوضتحت
 لتتديهم لتتج  التتذي  التالميتتذ ميموعتتة متت  أقتت   رجتتات علتتى التتتعلم صتتعوبات ذوي  التالميتتذ ميموعتتة
 وقتتتا وقضتتوا ( الرمتتون وفتتك  المفتتر ات  الفهتتم ستترعة ال) القتتراء  مهتتارات جمجتت، فتت  يعلتتم صتتعوبات

  .القرا جة القط، ف  جاباتاإل ع  البح. ف  أق  نشاطهم و ان الفهم  أسئلة مراجعة ف  أطول
 صتعوبات ذوي  التالميذ استخدام ضعف إلى (Hughes & Schumaker, 2009) وأشار

 ستبي  علتىو  الدراستجة. التدم  فصتول فت  نيتاحهم .عتو   قتد ممتا االختبار يناول السترايجيجات التعلم
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 يضتتليلهم ويتتتم االختبتتار  حتت  فتت  الخطتتأ المكتتان إلتتى التتتعلم صتتعوبات ذوي  تالميتتذال يتيتت  المثتتال 
 الستتتترايجيجات يدريستتتهم إن باستتتتمرار. المعلومتتتات عتتت  يبحثتتتون  وال  عالقتتتة ذات لجستتتت بمعلومتتتات

 لحضتتور االيياهتتات ومعرفتتة للوقتتت الفعتتال االستتتخدام المثتتال  ستتبي  )علتتى الفعالتتة االختبتتار ينتتاول
 بشتتك  معتترفتهم استتتخدام متت  التالميتتذ هتتؤالء مكتت . قتتد  التخمتتي ( عنتتد اإلشتتارات واستتتخدام االختبتتار
 الدراسجة. الدم  فصول ف  إجراؤها يتم الت  االختبارات ف  أعلى  رجات على والحصول أفض 

 حيتتت. الستتتعو .ة  العربجتتتة المملكتتتة فتتت  الطالتتتب يقتتتويم ال حتتتة علتتتى يعتتتد.الت طتتترأت ومتتتؤخرا
 يحستتي  بهتتد  وذلتتك  االبتدا جتتة المرحلتتة لتالميتتذ الختامجتتة التحريريتتة االختبتتارات التعلتتجم ونار  أعتتا ت
 إلى الحاجة .ظهر مما .والدولجة الوطنجة االختبارات ف  الدراس  التحصي  مستوى  ورف، التعلم نواي 
 يدريب بأن (2020) بونجانأ ويشير التعلم. صعوبات ذوي  للتالميذ االختبار أخذ استرايجيجات يوفير

 بفاعلجتتة المطلوبتتة األهتتدا  لتحقيتت  .كفتت  ال األكا .مجتتة المهتتارات علتتى يعلتتم صتتعوبات ذوي  التالميتذ
 واالستتتفا   األكتتا .م  الفشتت  يفتتا ي متت  يمكتتنهم استتترايجيجات علتتى التالميتتذ يتتدريب يلتت م بتت  و فتتاء  

  .أهمها االختبارات أخذ استرايجيجات ويعتبر عالجة  بكفاء  الوقت م 

 ستتترايجيجةال التتتعلم صتتعوبات ذوي  التالميتتذ استتتخدام متتدى بدراستتة االهتمتتام كتتان هنتتا  متت و 
 صتتتجامة .مكتتت  ولتتتذلك معلمتتتيهم  نظتتتر وجهتتتة متتت  وذلتتتك الُمتغيتتترات بعتتت  ضتتتوء فتتت  االختبتتتار أختتتذ

  التال   العام السؤال ف  الدراسة مشكلة
 نظتتر وجهتتة متت  االختبتتار أختتذ ستتترايجيجةال التتتعلم صتتعوبات ذوي  التالميتتذ استتتخدام واقتت، متتا

 التعلم  صعوبات معلم 

 ة:ــــــدراســـال أسئلة
 متتتتتتت  االختبتتتتتتتار أختتتتتتتذ ةالستتتتتتتترايجيج التتتتتتتتعلم صتتتتتتتعوبات ذوي  التالميتتتتتتتذ استتتتتتتتخدام متتتتتتتدى متتتتتتتا -1

 معلميهم  نظر وجهة

 استتتخدام متدى فتت  (α = 0,05) الداللتة مستتوى  عنتتد إحصتا جة  اللتة ذات فتترو   يوجتد هت  -2
 وفتتت  معلمتتتيهم نظتتتر وجهتتتة متتت  االختبتتتار أختتتذ الستتتترايجيجة التتتتعلم صتتتعوبات ذوي  التالميتتتذ
 اإلناث(  )الذ ور  الين  متغير
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 استتتخدام متدى فتت  (α = 0,05) الداللتة مستتوى  عنتتد إحصتا جة  اللتة ذات فتترو   يوجتد هت  -3
 وفتتت  معلمتتتيهم نظتتتر وجهتتتة متتت  االختبتتتار أختتتذ الستتتترايجيجة التتتتعلم صتتتعوبات ذوي  التالميتتتذ
 وثانوي(  متوس  )ابتدا    التعلجمجة المرحلة نو  متغير

 استتتخدام متدى فتت  (α = 0,05) الداللتة مستتوى  عنتتد إحصتا جة  اللتة ذات فتترو   يوجتد هت  -4
 وفتتت  معلمتتتيهم نظتتتر وجهتتتة متتت  االختبتتتار أختتتذ الستتتترايجيجة التتتتعلم صتتتعوبات ذوي  التالميتتتذ
 علجا( ال الدراسات )البكالوريو   األكا .م  المؤه  متغير

 ة:ــــــدراســـال دفــــه

 ستترايجيجةال التتعلم صتعوبات ذوي  التالميتذ استتخدام متدى معرفتة ىإلت الحالجة الدراسة يهد 
 )اليتن   التالجتة المتغيترات ختالل مت  وذلتك التتعلم. صتعوبات معلمت  نظتر وجهتة م  االختبار أخذ

 األكا .م (. المؤه  التعلجمجة  المرحلة

 ة:ـــدراســـال ةـــأهمي

 التتعلم صتعوبات ذوي  التالميتذ استتخدام متدىل يصتور إعطتاء فت  للدراستة النظرية األهمجة يظهر
 الدراستات نتدر  فت  أهميتهتا يتمثت  كمتا التتعلم  صعوبات معلم  نظر وجهة م  االختبار أخذ سترايجيجةال

   .االختبار أخذ سترايجيجةال التعلم صعوبات ذوي  التالميذ استخدام يناولت الت  العربجة واألبحاث

 ذوي  التالميتذ يعلتجم على القا مي  مساعد  ف  الدراسة نتا   يسهم أن الدراسة هذه م  يؤم 
 يحستتي  علتتى يتتأثير متت  ذلتتك فتت  لمتتا المال متتة  التعلجمجتتة االستتترايجيجات يتتوفير فتت  التتتعلم صتتعوبات

 االختبارات. ف  التالميذ أ اء

 ة:ـــدراســـال دودـــح

 .الريا  منطقة ف  التعلم صعوبات ومعلمات معلم  م  عينة على الدراسة تاقتصر   البشرية الحدود
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 فتتت   الريتتا  منطقتتة فتت  الحكومجتتتة المتتدار ب الملحقتتة التتتعلم صتتتعوبات بتترام   الجغرافيددة الحدددود
 السعو .ة. العربجة المملكة

  (. هت1441 ) لعام الثان  الدراس  الفص  ف  الدراسة هذه يطبي  يم  الزمانية الحدود

   :الـــــدراســـــة اتـــمصطلح

Student with Learning Disabilities

 التتت  األساستتجة النفستتجة العملجتتات متت  أكثتتر أو واحتتد  فتت  اضتتطرابات لتتديهم التتذي  "التالميتتذ
 االستتتتما  اضتتتطرابات فتتت  يبتتتدو والتتتت  المنطوقتتتة اللغتتتة أو المكتوبتتتة اللغتتتة واستتتتخدام فهتتتم يتضتتتم 
 إلتتتى يعتتتو  ال والتتتت  والرياضتتتجات والختتت (   روالتعبيتتت )اإلمتتتالء  والكتابتتتة والقتتتراء   والكتتتالم  والتفكيتتتر
 أو التتعلم ظترو  أو العتو   أنتوا  مت  ميرها أو البصري  أو السمع  أو العقل  بالعو   يتعل  أسباب
  (12  2020 التعلجم  ونار ) ."األسرية الرعا.ة

 يبتتتاي  يهملتتتد التتتذي  التالميتتتذ بتتتأنهم  إجرا جتتتا التتتتعلم صتتتعوبات ذوي  التالميتتتذ الباحتتت. ويعتتتر 
 االختبتارات بواستطة يشخجصتهم بعتد وذلك  األكا .م  ميحصيله ومستوى  مقدرايه مستوى  بي  واض 

 المصتا ر مرفتة فت  ختدمتهم يتطلتب ممتا ولغتت   الرياضتجات موا  م  أكثر أو ما   ف  التشخجصجة
 .الدراس  اليوم نصف على ي يد ال لفتر 

Test-Taking Strategy 

 أ اء علتى تعلمال صعوبات ذوي  التالميذ يساعد متسلسلة خطوات م  مكونة استرايجيجة ه 
 - للنيتتتاح االستتتتعدا ) هتتت   والخطتتتوات محتتتد    يعلجمتتتات الخطتتتوات هتتتذه ضتتتم  وينتتتدر  االختبتتتار.

 –التخمتتي  –الخلتتف إلتتى العتتو   -الستتؤال يتتر  أو اإلجابتتة -قلتت  يتتذ ر  اقتترأ  -التعلجمتتات فحتت 
  (Hughes, et al. 2005: 3) المراجعة(.

 المتسلستلة الخطتوات مت  ميموعتة بأنهتا  إجرا جتا االختبتار يناول استرايجيجة الباح. ويعر 
 المهارات ويتضم  واقتدار. كفاء  بك  االختبار أ اء على التعلم صعوبات ذوي  التالميذ يساعد الت 

 مهتتتتار  التتتتتذ ر  مهتتتتار   االختبتتتتار وقتتتتت إ ار  مهتتتتار   لالختبتتتتار االستتتتتعدا  )مهتتتتار  التالجتتتتة  )األبعتتتتا (
 المراجعة(. مهار  التخمي  
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 ة:ــــابقــالس اتـــدراســوال ريــالنظ ارـــاإلط

Test-Taking Strategy

 ميتتتتال فتتتت  البتتتتاحثي  متتتت  العديتتتتد بتتتتدأ (1970) العشتتتتري  القتتتترن  متتتت  الستتتتبعينات بدا.تتتتة فتتتت 
 اليهو  لهذه الكبير الداف، و ان التعلم  صعوبات ذوي  للتالميذ يربوية طر   بتطوير التعلم صعوبات

 حتتى (1977) عتام مت  بحثجتة معاهتد لخمت  األمريكجتة المتحتد  بالوال.تات التربجتة مكتتب يمويت  هو
 Donald )  .شتلر  ونالتد ويتديره كانستا   جامعتة فت  البحثجتة المعاهتد هتذه أحتد و تان (.1982)

Deshler ) .فع ن التعلم  صعوبات ذوي  للمراهقي  التربوية التدخالت على فج  الباحثون  ر   حي 
 Association for Children التتعلم صتعوبات ذوي  األطفتال جمعجتة اهتمامتات كنستا  فريت 

with Learning Disabilities (ACLD) وجتتد كمتتا الحجتتا   متتدى المشتتكلة استتتمرارية لطبجعتتة 
 التتتتتعلم واستتتتترايجيجات الدراستتتتة مهتتتتارات فتتتت  نقتتتت  لتتتتديهم التالميتتتتذ هتتتتؤالء متتتت  العديتتتتد أن البتتتتاحثي 
 مت، للتعامت  المتنوعتة التربوية االسترايجيجات م  ميموعة طوروا علج  وبناء االجتماعجة  والمهارات
  (.2019 )البتال  التعلم استرايجيجات منه  يدعى والت  األكا .مجة  المشاك 

 حتول لألبحتاث كانستا  جامعتة مر   ِقب  م  ويرهاويط االختبار أخذ استرايجيجة بح. يمو 
 ويقتدم  The University of Kansas Center For Research on Education التتعلم

ا  أهدا   ستة يحقي  غر ب وصممت  ختباراتاال ف  التالميذ أ اء يحسي  السترايجيجة نموذجا
 االختبار. أقسام م  قسم لك  والترييب الوقت بتخصج  التالميذ سجقوم -1
 عليها. والتر ي  التعلجمات بقراء  التالميذ سجقوم -2
 اختبار. سؤال ك  ع  التخل  أو باإلجابة التالميذ سجقوم -3
 .عرفونها. ال الت  األسئلة ف  بالتخمي  التالميذ سجقوم -4
 الح . على قا ري  وأنهم أنفسهم م، والتحدث االختبار ف  بالتحكم التالميذ سجشعر -5
 االختبار. إجراء أثناء بهم الخاصة الدراسة استرايجيجات جمج، أو إحدى باستخدام التالميذ سجقوم -6

 لجساعد اختصار لها وض، المترابطة الخطوات م  ميموعة على االسترايجيجة هذه يحتوي و 
 يخيتت  علتتى التالميتتذ يشتتيج، يتتتم بحيتت.  "PIRATES" "القراصتتنة" هتتو واالختصتتار يتتذ رها  علتتى
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 أن .يتب لتذا لموطنهم. سريعا ويعو ون  الذهب ع  يبحثون  والذي  سفينة  مت  على الذي  القراصنة
 علتى الحصتولو  االختبتار  إلتى التذهابو  ختبتار اال موقتف  ختولهم عند القراصنة مث  التالميذ .كون 
 والخرو . الممكنة الدرجات جمج،

 وفجمتا فيهتا  الخطتوات يختلتف وبالتتال  االختبتار  أختذ استترايجيجات نمتاذ  مت  العديد هنا 
   "PIRATES" استرايجيجة خطوات يل 

 :PASS اخلطوات باستخدام االختبار إجراء يف التالميذ يبدأ للنجاح: االستعداد األوىل: اخلطوة
P  ،والقراصنة اسمك ض PIRATES  االختبار. ف 
A   االختبار. أقسام على ويونيع  الوقت يخصج 
S   بك. الخاصة المعلومات  ون 
S  قجقتي . مضون  ف  ابدأ  

 :RUN اخلطوات استخدام على التالميذ تعليم يتم التعليمات: فحص :الثانية اخلطوة
R  التعلجمات. اقرأ 
U  ذلك. يفع  وأي  ب  القجام .يب ما على التأكيد 
N  خاصة. متطلبات أي الحظ 

 تقنيات: باستخدام األسئلة على اإلجابة يف يبدأ اخلطوة، هذه يف قلص: تذكر، اقرأ، الثالثة: اخلطوة
 األسئلة. ك  اقرأ 

 رست. ما تتذ ر  

  للتطبي . قابلة مير أنها يعر  الت  الخجارات ويحديد بك  الخاصة الخجارات تتقلج 

 ير ت  أو السؤال على اإلجابة بي  االختجار للتالميذ .مك   السؤال ترك أو اإلجابة الرابعة: اخلطوة
 لإلشتتار  بيتتواره عالمتتة وضتت، علتتيهم فجيتتب عنتت   يخلتتوا إذا الوقتتت. متت  القصتتوى  لالستتتفا  
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 فتتت  .عرفونتتت  متتتا كتتت  علتتتى لإلجابتتتة الخطتتتو  هتتتذه يتتتدوير .عيتتتدون  إلجتتت . ستتتجعو ون  أنهتتتم إلتتتى
 منها. متأكدي  لجسوا الت  األشجاء إلى العو   ثم االختبار

 التت  األستئلة إلتى .عو ون  االختبار  نها.ة إلى .صلون  عندما  اخللف إىل العودة اخلامسة: اخلطوة
 أ ناه. الموضحة التخمي  أساليب باستخدام عنها التخل  يم
 يسلس   التالميذ يتب، التخمي   أساليب باستخدام  نيـــــالتخم :السادسة اخلطوة
 المطلقة. الكلمات يينب 
 يفصجالا. واألكثر األطول اإلجابة اختجار 
 المماثلة. الخجارات على القضاء 

 فت  النظتر التلميتذ على .يب الخطوات  جمج، أكملوا أن بعد اآلن  ةــــــراجعـــامل :السابعة اخلطوة
 عنهتتتا التخلتتت  يتتتم التتتت  األستتتئلة جمجتتت، علتتتى أجتتتاب إذا المستتت  إلجتتتراء أختتترى  متتتر  االختبتتتار
 هتو األول الخجتار .كتون  متا   وعتا صتحجحة  أنها م  متأكدي  كانوا إذا فق  اإلجابة ويغيير
 (Hughes, et al. 2005)  الصحج

 التالجة  )األبعا ( المهارات االختبار أخذ استرايجيجة يتضم  الحالجة الدراسة وف 
 االختبار. يعلجمات قراء  البجانات  يدوي  األ وات  ييهي  لالختبار  االستعدا  -1

 عت  السؤال و فاء   بسرعة والعم  األسئلة  على االختبار وقت يقسجم االختبار  وقت إ ار  -2
 المتبق . الوقت

 ختت  وضتت، للتخطتتج   اليانبجتتة المستتو ات استتتخدام لتتتذ رها  برمتتون اإلجابتتات ربتت  التتتذ ر  -3
 السؤال. ف  المهمة الكلمات يحت

 الخاطئتة اإلجابتات حتذ  األخترى  لإلجابتات الستؤال ف  المعلومات م  االستفا   التخمي   -4
  المتشابهة. اإلجابات استبعا  الصحجحة  اإلجابة اختجار قب 

 لتتم التت  األستتئلة علتى إشتار  وضتت، منهتا  المتأكتد ميتتر األستئلة فت  التفكيتتر إعتا   المراجعتة  -5
  والبجانات. اإلجابات إكمال م  التأكد عليها  اإلجابة يتم
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 التعلتتجم فصتتول فتت  الدراستت  يتتومهم فتت  أوقتتايهم أكثتتر التتتعلم صتتعوبات ذوي  التالميتتذ .قضتت 
 االختبتتارات )مثتت   العتتا يي  كالتالميتتذ األكا .مجتتة المتطلبتتات نفتت  يلبتتون  أن المتوقتت، متت  لتتذا العتتام 

 .ظهترون  حيت. العتا يي   التالميتذ مت  بكثيتر أقت  .عتبتر االختبتارات يلك ف  أ ا هم أن إال الصفجة( 
,Therrien) األفكتار. وينظجم اإلجابات  ومراجعة وينفيذ ويخطج  األسئلة يعلجمات فهم ف  مشاك 

2009) Mokhtari, Kapelski, Hughes, . 
 فتتتت  صتتتتعوبات باعتبارهتتتتا األولتتتتى بالدرجتتتتة ُعرفتتتتت التتتتتعلم صتتتتعوبات أن متتتت  التتتترمم وعلتتتتى

 التتتعلم صتتعوبات ذوي  التالميتتذ قبتت  متت  االختبتتارات أ اء فتت  الصتتعوبة أن إال األكا .مجتتة  المهتتارات
 واجتماعجتة نفستجة آثار م  ل  لما ماسة حاجة  راست  وأصبحت واالهتمام  بالبح. جديرا أمرا .عتبر

 .(Conte, Andrews, 2009) متعد  .
 عت  التالميتذ لتدى معلومتات يتوافر أن (Schutz, Benson. & Decuir, 2008) ويتذ ر

تتتا لهتتتم يتتتوفر المختلفتتتة تاالستتتترايجيجا ختتتالل متتت  االختباريتتتة المهمتتتة خصتتتا    لتتتأل اء متعتتتد   فرصا
 متت  وي يتتد األ اء  كجفجتتة عتت  الغمتتو  متت  الم يتتد .يعتت  يوفرهتتا وعتتدم قصتترها أن حتتي  فتت  الييتتد 
 المعرفت  االنفعتال  للتنظجم الهامة األهدا  وضوح بعدم يتعل  مشكلة لديهم ويصب  بالقل   الشعور

Cognitive Emotional Regulation  مالتقيج عملجة ف  البدا.ة نقطة يعتبر أنها كما.  
 المتطلبتات بفهم التالميذ ي و  حي. االختبار  أخذ استرايجيجة تاالسترايجيجا يلك أبرن وم 
 organizing ideas االفكتتتار ينظتتتجم علتتتى ويعمتتت   academic requirements األكا .مجتتتة

 بالذ ر واليدير .(Therrien, et al. 2009) جيد بشك  revising answers اإلجابات مراجعةو 
 فت  المشتار ة أثنتاء التالميتذ بت  .قتوم التذي النشت  التدور هتو االستترايجيجة هتذه مت  يتيت أ ال جت ء أن 
 يعلتجم .عتد إذ  النيتاح منخفضت  أو  االختبتار رهبتة لتديهم التذي  التالميتذ يمكتي  وهو االختبار. أ اء

 المقتترر اجتجتتان ألن نظتتراا األهمجتتة بتتال  أمتتراا الدراستت  الفصتت  اختبتتارات اجتجتتان استتترايجيجة التالميتتذ
 (Barrier, 2014). كبير بشك  عليها .عتمد
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 يمكت و  .اتاختبتار  أ اء فت  نستبجاا و بير  سريعة مكاسب سترايجيجةاال هذه يدري  ع  ينت و 
 األخرى  االسترايجيجات م، جنب إلى جنباا االختبارات يناول السترايجيجة المتس  االستخدام يؤ ي أن
 (Hughes, et al. 2005) .االختبار ف  أ ا هم يحسي و  التالميذ ثقة يع ي  إلى

 متتت  .عتتانون  التتذي  التالميتتتذ يستتاعد االختبتتار ينتتتاول استتترايجيجة بتتأن (Haynes, 2011) ويتتذ ر
 والتر يتت  المهتتام  إلكمتتال معقولتتة ستترعة وإ.يتتا  عملهتتم  ينظتتجم علتتى التتتعلم صتتعوبات متت  متنوعتتة ميموعتتة

 ستتتاليباأل هتتتذه يعتتت ن أن .مكتتت  لالختبتتتار. ينتتتاولهم كجفجتتتة هجكلتتتة وإعتتتا   اإل.يابجتتتة  االختبتتتار نتتتتا   علتتتى
 األكا .مجة. المهام ف  المشار ة ف  رمبتهم م  وي يد األكا .مجة  قدرايهم ف  المتعثري  المتعلمي  معتقدات

 المعرفتت  األكتتا .م  اليانتتب ينمجتتة علتتى قاصتتر  علمتي الم وظجفتتة يعتتد لتتم أختترى  ناحجتتة ومت 
 واالجتماعجتتتة العقلجتتتة بأبعا هتتتا ايهمشخصتتتج جتتتةوينم همإعتتتدا  إلتتتى ذلتتتك يعتتتدت وإنمتتتا التالميتتتذ  لتتتدى

 العالقتتة ذات والمهتتارات المعتتار  متت  منظومتتة يطتتوير .ستتتل م األمتتر هتتذا ومثتت  إلتت . ...والستتلو جة
 إشتترا  فتت  ضتترور  هنتتا  أن الباحتت. ويتترى  .(Twemlow et al., 2009) علمتتي الم بتكتتوي 

 خبتتترات متتت  لهتتتم لمتتتا التتتتعلم  صتتتعوبات ذوي  التالميتتتذ مشتتتكالت فتتت  آرا هتتتم علتتتى والتعتتتر  المعلمتتتي 
 التالميذ. لدى القصور جوانب ينمجة ف  المساهمة على ي قا ر  ولجكونوا

 ة:ـــــــابقـــالس اتـــدراســـال

(Kelly, 2003) للتالميتتذ االختبتتار أختتذ استتترايجيجة يتتدري  فعالجتتة" أوضتتحت 
 ايلميذ (26) م  العينة يكونتو  ."الدراسجة الفصول  اخ  المحد   التعلم صعوبات م  .عانون  الذي 
 اختجتتارهم يتتم حيتت. األمريكجتتة   يجيتتو ستتان فتت  الثانويتتة رانشتتو مدرستتة متت  التتتعلم صتتعوبات ذوي  متت 

 الميموعتتتتة فتتتت  التالميتتتتذ يتتتتدري  ويتتتتم وضتتتتابطة  ييريبجتتتتة ميمتتتتوعتي  فتتتت  وونعتتتتوا عشتتتتوا   بشتتتتك 
 العملجتتة  )يرييتتب التالجتتة  المهتتارات يضتتمنت اليبتتر مقتترر فتت  االختبتتارات ألختتذ استتترايجيجة التيريبجتتة
 الميموعتتتتة فتتتت  التالميتتتتذ يتلقتتتتى لتتتتم فجمتتتتا والتونيتتتت،(. المشتتتتابهة  المصتتتتطلحات بتتتتي  اليمتتتت، التقيتتتتجم 

  رجتتات متوست  فتت  نيتا   هنتتا  أن إلتى الدراستة نتتتا   وأشتارت إضتتافجة. استترايجيجات أي الضتابطة
 االختبار. استرايجيجة يدريسهم يم بعدما التيريبجة  الميموعة ف  للتالميذ االختبار



  البدر إبراهيم بن العزيز عبد أ/

 

 

14 

(Hughes & Schumaker, 2009) ويقيتتجم يصتتمجم إلتى هتتدفت 
 يتتتتتدري  يتتتتتم حيتتتتت. التتتتتتعلم  صتتتتتعوبات ذوي  للمتتتتتراهقي  االختبتتتتتار أختتتتتذ الستتتتتترايجيجة التتتتتتدري  آثتتتتتار

 لمهمتتة المصتتممة واألنشتتطة المعرفجتتة الستتلو جات متت  متسلستتلة ميموعتتة يضتتمنت التتت  االستتترايجيجة
 الثانويتة المرحلتة فت  التتعلم صتعوبات ذوي  مت  يالميذ (6) م  مكونة العينة يكونتو  االختبار. أ اء

 سب، م  االسترايجيجة لتصمجم يعلجمجة منهيجة واستخدمت سنة. (17 –13) بي  ما أعمارهم ومعدل
 (.التعمتتتتجم األ اء  المتقدمتتتتة  مارستتتتةالم األولجتتتتة  الممارستتتتة اللفظجتتتتة  البروفتتتتة النمذجتتتتة  )الوصتتتتف  مراحتتتت 

 (multiple probe across subjects design) الموضتوعات عبتر المتعتد  التقصت  يصتمجم واستتخدام
 يستتتتتتتمى خطتتتتتتتوات ستتتتتتتب، يتضتتتتتتتم  المصتتتتتتتممة واالستتتتتتتترايجيجة لالستتتتتتتترايجيجة. التالميتتتتتتتذ اكتستتتتتتتاب لتقيتتتتتتتجم

PIRATES   قلت  يتذ ر  أقترأ  -التعلجمجات قراء  -للنياح )االستعدا  محد   يعلجمات يحتها ويندر- 
 محافظتتة إلتتى المتابعتتة إجتتراءات وأظهتترت المراجعتتة(. -التخمتتي  -للخلتتف العتتو   -الستتؤال يتتر  أو إجابتتة

 وأشتتتارت التتتتدري . انتهتتتاء بعتتتد أستتتبو  (11) إلتتتى وصتتتلت لمتتتد  لالستتتترايجيجة استتتتخدامهم علتتتى التالميتتتذ
 فتت   رجتتايهم و انتتت الفصتتلجة. االختبتتارات إجتتراء أثنتتاء االستتترايجيجة طبقتتوا التالميتتذ جمجتت، أن إلتتى النتتتا  

 ذوي  التالميتتذ أن إلتتى الدراستتة نتتتا   وأوضتتحت االختبتتار. أختتذ استتترايجيجة يدريستتهم بعتتد أعلتتى االختبتتارات
 واالبدا . الموهبة اختبارات ف  أ.ضا االختبار أخذ استرايجيجة يطبي  .مكنهم التعلم صعوبات

Therrien, Hughes, Kapelski, Mokhtari, 

 ذوي  للتالميتتذ المقتتاالت اختبتتارات فتت  التحصتتي  فتت  االختبتتار أختتذ استتترايجيجة فعالجتتة" عتت  (2009
 فت  صتعوبات مت  .عتانون  التذي  والثتام  الستاب، الصتف يالميتذ مت  العينة و انت  "التعلم صعوبات

 التيريبجتة الميموعتة وضتمت العشتوا جة بالطريقة اختجارهم ويم يلميذ. (40) وعد هم والكتابة  القراء 
 التالميتتذ  رجتتات مقارنتتة أ.ضتتا ويمتتت .ايلميتتذ (19) الضتتابطة الميموعتتة ضتتمت فجمتتا ايلميتتذ (21)

 التتتتتتعلم. صتتتتتعوبات لتتتتتديهم لتتتتتج  التتتتتذي  بالتالميتتتتتذ التيريبجتتتتتة الميموعتتتتتة فتتتتت  التتتتتتعلم صتتتتتعوبات ذوي 
 شتتتملت متسلستتتلة خطتتتوات (6) متتت  ويتكتتتون  المقتتتال لتتتتدري  ANSWER استتتترايجيجة واستتتتخدمت

 التتدخ  إجتراء ويتم االجابتة(. مراجعتة االجابتة  الكتابتة  العريضتة  الخطتو  للمقتال  السري، )التحلي 
 التيريبجتتة الميموعتتة يالميتتذ يفتتو   الدراستتة نتتتا   وأظهتترت استتبوعي . متتدى علتتى جلستتات ثمتتان فتت 
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 االختبتار فت  والتنظتجم المحتوى  حي. م  المقال اختبار ف  الضابطة الميموعة على ملحوظ بشك 
 صتعوبات لتديهم لتج  التذي  والتالميتذ التيريبجة الميموعة بي  كبير فر   هنا  .ك  لم فجما البعدي.
 والتنظجم. للمحتوى  التتبع  القجا  التعلم

(Lancaster, Schumaker, Lancaster, 

Deshler., 2009) .العينتتة ويكونتتت  االختبتتار أختتذ استتترايجيجة لتتتدري  حاستتوب  برنتتام  اصتتممو  حيتت 
 التعلجمتتتات يحويتتت  ويتتتم والثانويتتتة  اإلعدا .تتتة المتتترحلتي  فتتت   التتتتعلم صتتتعوبات ذوي  لميتتتذاي (112) متتت 

 برنتتام  إلتتى ((Hughes and Schumaker. 1991 وأعتتدها االختبتتار أختتذ الستتترايجيجة األصتتلجة
 باستتتتخدام التيريبتتت  شتتتب  التصتتتمجم استتتتخدام ويتتتم والمعلمتتتي . التالميتتتذ متتتدخالت علتتتى .عتمتتتد حاستتتوب 
 ايلميتذ (52) وعتد هم اإلعدا .تة المرحلتة فت  التالميتذ قستم حيت. البرنتام . آثار لتحديد للتالميذ فصول

 المرحلتتة فتت  التالميتتذ قستتم فجمتتا .ايلميتتذ (25) ضتتابطة وميموعتتة ايلميتتذ (27) ييريبجتتة ميموعتتة إلتتى
 .ايلميتتذ (29) ضتتابطة وميموعتتة ا يلميتتذ (31) ييريبجتتة ميموعتتة إلتتى ايلميتتذ (60) وعتتد هم الثانويتتة
 حيت. االختبتار. أختذ استترايجيجة التالميتذ يتدري  ف  فعاال كان الحاسوب  البرنام  أن النتا   وأظهرت
 أختتتذ باستتتترايجيجة بمعتتترفتهم يتعلتتت  فجمتتتا للميمتتتوعتي  البعد.تتتة االختبتتتارات فتتت  إحصتتتا جة فتتترو   وجتتتدت

  االختبار. إجراء موقف ف  لالسترايجيجة استخدامهم حول عال بصوت التفكير على والقدر  االختبار 
(Lewandowski, Berger, Lovett, 

Gordon., 2016) المرحلتتة فت  ايلميتتذ (776) مت  العينتتة ويكونتت  االختبتتار أ اء مهتارات قتتجملت  راستة 
 استتتخدام ويتتم التتتعلم. صتتعوبات لتتديهم متتنهم ايلميتتذ (35) يشتتخج  ويتتم نيويتتور   مدينتتة متت  الثانويتتة
 وأظهتتترت االختبتتتار. أ اء وانطباعتتتات االختبتتتار قلتتت  ومقجتتتا  القتتتراء   اختبتتتارات متتت  محوستتتبة بطاريتتتة
 التذي  التالميتذ ميموعتة مت  أقت   رجتات علتى التتعلم صتعوبات ذوي  التالميتذ ميموعتة حصول النتا  
 وقضتوا الرمتون(  وفتك المفتر ات  الفهتم  )السترعة  القتراء  مهارات جمج، ف  يعلم صعوبات لديهم لج 
 القرا جتة. القطت، فت  اإلجابتات عت  البحت. فت  أقت  نشتاطهم و تان الفهتم  أستئلة مراجعتة فت  أطتول وقتا

 على االجابة ثم كام  بشك  القطعة قراء  ف  المتمثلة الفهم استرايجيجة نف  الميموعتي  كال وفضلت
 االختبار. أ اء ف  الثقة مستوى  أو االختبار قل  مستوى  ف  الميموعتي  يختلف ولم األسئلة.
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 ة:ــــــابقـــالس اتـــدراســـال ىـــعل يبـــالتعق

 يل   ما السابقة للدراسات الساب  العر  أظهر
  راستتتتتة مثتتتتت  االختبتتتتتار  أختتتتتذ استتتتتترايجيجة التتتتتتعلم صتتتتتعوبات ذوي  التالميتتتتتذ استتتتتتخدام أهمجتتتتتة -1

(Kelly, 2003)  و راسة (Hughes & Schumaker, 2009). 

 صتعوبات ذوي  التالميتذ علتى ويطبجقهتا االختبتار أختذ استترايجيجة عت  يدريبجتة بترام  إعدا  أهمجة -2
 باستترايجيجة التتدري  آثتار "يقيتجم عت  (Hughes & Schumaker, 2009)  راستة مثت  التعلم
 .(Lancaster, et al. 2009) و راسة  "التعلم صعوبات ذوي  للمراهقي  االختبار أخذ

 االختبتتتتتتتتار أختتتتتتتتذ استتتتتتتتترايجيجة مثتتتتتتتت   االختبتتتتتتتتار ألختتتتتتتتذ مختلفتتتتتتتتة استتتتتتتتترايجيجات استتتتتتتتتخدمت -3
(PIRATES) راستة فت  كمتا  (Hughes & Schumaker, 2009).  أختذ رايجيجةتواست 

 .(Therrien, et al. 2009)  راسة ف  كما (ANSWER) االختبار
 كمتا  التعلم صعوبات ذوي  التالميذ لدى االختبار أ اء مهارات ف  قصور الدراسات ظهرتأ -4

 (Lewandowski, et al. 2016)  راسة ف 

 الدراسات عينة ع  التعلم  صعوبات ذوي  التالميذ معلم  وهم الحالجة الدراسة عينة يختلف -5
 التعلم. صعوبات ذوي  التالميذ م  وهم السابقة

 الستابقة الدراستات بعكت  التحليلت  الوصف  المنه  يتب، بكون  الحالجة الدراسة منه  .ختلف -6
 التيريب . شب  المنه  يتب، والت 

 الــــدراســــــة: إجــــــراءات

 خضتتتعت التتتت  البحتت. مشتتتكلة عتت  عبتتتر.ُ  التتتذي التحليلتت  الوصتتتف  المتتنه  الباحتتت. استتتخدم
 نظتر وجهتة مت  االختبتار أخذ سترايجيجةال التعلم صعوبات ذوي  التالميذ استخدام مدى وه  للدراسة

 استتنتاجات إلى والوصول  يفسيرها أج  م  أبعا ها بي  العالقات كشف إلى مدت.ع الذيو  معلميهم.
 الدراسة. هذا على يبنى أن .مك  الت  البرام  خالل م  المشكالت يلك يحسي  ف  يسهم
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 بهتا الملحت  المتدار  فت  التتعلم صعوبات ومعلمات معلم  جمج، م  الدراسة ميتم، يكون 
 (566) عتتتد هم ويبلتتت   الستتتعو .ة العربجتتتة المملكتتتة فتتت  الريتتتا  منطقتتتة فتتت  التتتتعلم صتتتعوبات بتتترام 
 .(2020  الخاصة لتربجةا )إ ار  معلمة. (674و) معلما 

 معلمتتا  (131) عتت  عبتتار  متت  التتتعلم صتتعوبات معلمتت  (343) متت  الدراستتة عينتتة يكونتتت
 يلتت  وفجمتتا الريتتا . منطقتتة فتت  التتتعلم صتتعوبات بتترام  بهتتا الملحتت  المتتدار  فتت  معلمتتة  (212و)

 الدراسة. متغيرات وف  العينة لتوني، (1) جدول
 األكادميي املؤهل التعليمية، املرحلة اجلنس، حبسب املعلمني من الدراسة عينة توزيع (1) جدول

 رارـــــالتك اتـــــويـــــاملست ريـــــاملتغ

 الين 
 131 الذ ور
 212 اإلناث

 التعلجمجة المرحلة
 231 ابتدا  

 112 وثانوي  متوس 

 األكا .م  المؤه 
 295 بكالوريو 

 48 علجا  راسات
 343 الميمو 

ــا  ــي آراء مقيــ ــعوبات معلمــ ــتعلم صــ ــد  يف الــ ــتخدام مــ ــذ اســ ــعوبات ذوي التالميــ ــتعلم صــ   الــ
 :االختبار أخذ سرتاتيجيةال

 صتعوبات ذوي  التالميتذ استخدام مدى ف  التعلم صعوبات معلم  آراء مقجا ) الباح. أعد
 بحثتت التت  الستابقة والدراستات األ بجتات علتى االطتال  بعد وذلك ( االختبار أخذ سترايجيجةال التعلم
 ومنها  التعلم  صعوبات ذوي  للتالميذ االختبار أخذ استرايجيجة ف 

(Hughes, et al. 2005), (Hughes & Schumaker, 2009), (Lancaster, et al. 

2009), (Barrier, 2014).  
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 أبعتا  يمثت  مهتارات  خمت  إلتى الحالجتة الدراستة ف  االختبار أخذ استرايجيجة يصنجف يم ولقد
 ومهتتتتار  التتتتتذ ر  ومهتتتار  االختبتتتتار  وقتتتتت إ ار  ومهتتتار  لالختبتتتتار  االستتتتتعدا  )مهتتتار  وهتتتت   المقجتتتا  
 الخمستة األبعا  على بالتساوي  مقسمة عبار  (30) على المقجا  ويحتوى  المراجعة(. ومهار  التخمي  

 بالتتتدرجات ويقابلهتتتا خجتتتارات ثتتتالث بتتي  المعلمتتتي  باختجتتتار اإلجابتتتة ويتتتم بعتتتد(. لكتتت  عبتتتارات 6) بواقتت،
 ومت  تلميتذ.ال علتى نطبت ي التذي االختجتار أمام (√) عالمة بوض، وذلك ( 1 نا را ت 2 احجانا ت3  ا ما)
 هاانخفاضت .شتير حي. والعك   الميال هذا ف  بها التالميذ ايصا  إلى .شير الدرجة اريفا  فنن  ثم

 (.90  30) بي  المقجا   رجات يتراوح وبالتال  .هامن النسب  للخلو المي  إلى

 ري:ــــاهــــالظ دقــــالص أوال:
 ميتتتال فتتت  المتخصصتتي  المحكمتتتي  متتت  (10) علتتى األولجتتتة بصتتتوري  المقجتتا  عتتتر  يتتم
 بهتتتد  وذلتتتك  الظتتتاهري  االختبتتتار صتتتد  متتت  التأكتتتد أجتتت  متتت  الخاصتتتة  والتربجتتتة التتتتعلم صتتتعوبات

 الدراستة ألهتدا  األ ا   فقترات ومناستبة اللغويتة  الصتجامة مناستبة و رجة  الفقرات صحة م  التحق 
 (.٪95) حوال  المحكمي  ايفا  نسبة وبلغت الحالجة.

   اء:ـــــالبن دقـــــص ثانيًا:

 االستتتبانة عبتتارات متت  عبتتار  كتت   رجتتة بتتي  االريبتتا  معامتت  حستتاب يتتم البنتتا   الصتتد  لحستتاب
 .إحصا جاا  و الة مقبولة  رجات ذات كانت االريبا  معامالت جمج، أن يبي  حي.  للبعد الكلجة بالدرجة

 املقيا  أبعاد بني االرتباط مصفوفة (2) جدول
 الكلية الدرجة املراجعة التخمني التذكر الوقت إدارة لالختبار االستعداد األبعاد

      1.00 لالختبار االستعدا 

     1.00 **0.658 الوقت إ ار 

    1.00 **0.740 **0.774 التذ ر

   1.00 **0.614 **0.613 **0.751 التخمي 
  1.00 **0.560 **0.549 **0.546 **0.543 المراجعة

 1.00 **0.536 **0.612 **0.634 **0.732 **0.653 الكلجة الدرجة

 (0.05) عند دال * (،0.01) عند دال **
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 بالصد . يتمت، المقجا  أن يدل مما الكل  الميمو  وم، معاا  الفرعجة األبعا  اريبا  يتض 

 التي  تتة باستتتخدامو  ألفتتا( )كرونبتتا  التتداخل  االيستتا  بطريقتتة المقجتتا  ثبتتات  رجتتة يقيتتجم يتتم
 معلمتاا  (30) بلغتت الدراستة عينتة ختار  مت  استتطالعجة عينتة علتى األ ا   يطبيت  يم حي.  النصفجة

 .الخمسة بعا األ حسب الثبات نتا   يبي  (3) واليدول عشوا جة  بطريقة ماختجاره يم معلمةو 
  كرونباخ والفا النصفية التجزئة باستخدام املقيا  ثبات (3جدول)

 براون ـ سبريمان باستخدام املصححة جامتان النصفية التجزئةو

 براون ـ سبريمان باستخدام املصححة جامتان النصفية التجزئة كرونباخ ألفا للمقيا  الفرعية املكونات

 **0‚790 **0‚835 لالختبار االستعدا 

 **0‚760 **0‚793 الوقت إ ار 

 **0‚631 **0‚745 التذ ر

 **0‚710 **0‚757 التخمي 

 **0‚718 **0‚780 المراجعة

 **0‚731 **0‚770 الكلجة الدرجة

 .جيد  ثبات بنسب يتمت، المقجا  نأ على يدل مما  الة القجم أن اليدول م  يتض 

 باإلضتتافة المستتتخرجة  الفتترو   قجمتتة لبجتتان  الفتترو   لبجتتان t.Test "ت" اختبتتار استتتخدام يتتم
 االريبا . ومعام  المعجارية واالنحرافات المتوسطات إلى

 ة:ـــدراســـال جـــائـــنت

 التعلم صعوبات ذوي  التالميذ استخدام مدى ما على  ين  الذي األول السؤال ع  لإلجابة
  معلميهم نظر وجهة م  االختبار أخذ السترايجيجة
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 آراء مقجتتتتا  ألبعتتتتا  المعجاريتتتتة واالنحرافتتتتات الحستتتتابجة المتوستتتتطات باستتتتتخرا  الباحتتتت. قتتتتام
  االختبتار أختذ ستترايجيجةال التتعلم صتعوبات ذوي  التالميذ استخدام مدى ف  التعلم صعوبات معلم 

  (.4) رقم اليدول ف  موض  هو كما
  التعلم صعوبات معلمي آراء مقيا  ألبعاد املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات (4) جدول

 االختبار أخذ السرتاتيجية التعلم صعوبات ذوي التالميذ استخدام مد  يف

 دــــــالبع )م( اتــوسطــاملت )ع( املعياري االحنراف االستخدام مد  بـــــرتتيـــــال

 لالختبار االستعدا  1.71 0‚95 متوس  1
 الوقت إ ار  1.58 0‚60 ضعجف 4
 التذ ر 1.66 0‚31 ضعجف 3
 التخمي  1.56 0‚95 ضعجف 5
 المراجعة 1.67 0‚15 ضعجف 2

 الكلجة الدرجة 1.64 0.20 ضعجف

 متت  االختبتتار أختتذ استتترايجيجة .ستتتخدمون  التتتعلم صتتعوبات ذوي  التالميتتذ أن الستتاب  يتتدولال أظهتتر
 األولتى الفئتة فت  .قت، التذي المتوست  وهتو ( 3.00 مت  1.64) مقداره حساب  بمتوس  معلميهم نظر وجهة
 استتتخدام  رجتتة أن يوضتت  ممتتا )نتتا راا(  إلتتى يشتتير والتتت  ( 1.67-1.00) متت  الثالثتت  المقجتتا  فئتتات متت 

 وجتتاء ضتتعجفة  جتتاءت معلمتتيهم نظتتر وجهتتة متت  االختبتتار أختتذ ستتترايجيجةال التتتعلم صتتعوبات ذوي  التالميتتذ
 مهتتار  يليهتا لالختبتار االستتعدا  مهتار  التتال   النحتو علتتى االختبتار أختذ استترايجيجة مهتارات استتخدام يرييتب

 التخمي . مهار  ف  يمثلت وأقلها االختبار وقت إ ار  مهار  ثم التذ ر مهار  ثم المراجعة
 التتتتتتعلم صتتتتتعوبات ذوي  التالميتتتتتذ استتتتتتخدام فتتتتت  بالضتتتتتعف المتمثلتتتتتة النتجيتتتتتة هتتتتتذه ويتوافتتتتت 

 أظهترت والتت  (Lewandowski, et al. 2016)  راستة ف  جاء ما م، االختبار أخذ السترايجيجة
 التعلم. صعوبات ذوي  التالميذ لدى االختبار أ اء مهارات ف  القصور

 .فتقتدون  أنهتم إلتى التتعلم صتعوبات ذوي  التالميتذ لتدى التخمي  مهار  ضعف الباح. ويفسر
 اإلجابتات استتبعا  علتى القتدر  .فتقتدون  كما الصحجحة  اإلجابة ف  المناسب القرار ايخاذ على القدر 
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 صتعوبات ذوي  التالميتذ بنظهتار (Therrien, et al. 2009) إلجت  أشتار متا يؤ د مما أوال. الخاطئة
 األفكار. وينظجم اإلجابات  ومراجعة وينفيذ ويخطج  األسئلة يعلجمات فهم ف  مشاك  التعلم

 فتت  (α = 0,05) الداللتتة مستتتوى  عنتتد إحصتتا جة  اللتتة ذات فتترو   يوجتتد هتت  ى علتت ويتتن 
 وفت  معلمتيهم نظر وجهة م  االختبار أخذ السترايجيجة التعلم صعوبات ذوي  التالميذ استخدام مدى

 اإلناث(  )الذ ور  الين  متغير
  فروقال لداللة "ت" وقيمة املعيارية واالحنرافات املتوسطات (5) جدول

  التعلم صعوبات ذوي التالميذ استخدام مد  يف التعلم صعوبات معلمي آراء مقيا  على

 املعلمات( ـ )املعلمون اجلنس متغري وفق معلميهم نظر وجهة من االختبار أخذ سرتاتيجيةال

 التعلم صعوبات معلمي بني الفروق )ن( العدد )م( املتوسطات )ع( املعياري االحنراف "ت" قيمة الداللة مستو 

 1‚42  الة مير
 المعلمون  131 1.61 0.60

 لالختبار االستعدا 
 المعلمات 212 1.52 1.01

 1.92  الة مير
 المعلمون  131 1.70 0.10

 الوقت إ ار 
 المعلمات 212 1.65 1.01

 1‚90  الة مير
 المعلمون  131 1.78 0.01

 التذ ر
 المعلمات 212 1.65 0.60

 1‚06  الة مير
 المعلمون  131 1.68 0.80

 التخمي 
 المعلمات 212 1.63 1.02

 1.91  الة مير
 المعلمون  131 1.55 0.60

 المراجعة
 المعلمات 212 1.62 1.50

 2.01  الة مير
 المعلمون  131 1.63 0.70

 الكلجة الدرجة
 المعلمات 212 1.64 0.95
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 فت  فترو   وجتو  عتدم علتى ويتدل إحصتا جا   التة ميتر (ت) قجمتة أن الستاب  يتدولال أظهر
 أختتذ ستتترايجيجةال التتتعلم صتتعوبات ذوي  التالميتتذ استتخدام متتدى فتت  والمعلمتتات المعلمتتي  بتتي  اليتن 

 الين . نو  متغير وف  معلميهم نظر وجهة م  االختبار

 فتت  (α = 0,05) الداللتتة مستتتوى  عنتتد إحصتتا جة  اللتتة ذات فتترو   يوجتتد هتت  ى علتت ويتتن 
 وفت  معلمتيهم نظر وجهة م  االختبار أخذ السترايجيجة التعلم صعوبات ذوي  التالميذ استخدام مدى

 وثانوي(  متوس  )ابتدا    التعلجمجة المرحلة نو  متغير

  فروقال لداللة "ت" وقيمة املعيارية واالحنرافات املتوسطات (6) جدول
  سرتاتيجيةال التعلم صعوبات ذوي التالميذ استخدام مد  يف التعلم صعوبات معلمي آراء مقيا  على
 وثانوي( متوسط ـ )ابتدائي التعليمية املرحلة نوع متغري وفق معلميهم نظر وجهة من االختبار أخذ

 التعلم صعوبات معلمي بني الفروق )ن( العدد )م( املتوسطات املعياري)ع( االحنراف "ت" قيمة الداللة مستو 

 **2‚9  الة
 االستعدا  االبتدا   231 1.57 1.30

 والثانوي  المتوس  112 1.92 1.10 لالختبار

 **3‚1  الة
 االبتدا   231 1.78 1.70

 الوقت إ ار 
 والثانوي  المتوس  112 1.98 0.90

 **3‚15  الة
 االبتدا   231 1.68 1.10

 التذ ر
 والثانوي  المتوس  112 2.02 0.70

 **2‚78  الة
 االبتدا   231 1.77 1.60

 التخمي 
 والثانوي  المتوس  112 2.15 0.80

 **2‚9  الة
 االبتدا   231 1.57 1.10

 المراجعة
 والثانوي  المتوس  112 1.97 0.60

 **3‚7  الة
 االبتدا   231 1.67 1.50

 الكلجة الدرجة
 والثانوي  المتوس  112 1.61 1.10
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 علتى ويتدل ( 0‚01) مستتوى  عنتد إحصتا جة  اللتة لهتا (ت) قجمتة أن الستاب  يتدولال أظهتر
 استتتخدام متتدى فتت  والثانويتتة المتوستتطة المرحلتتة ومعلمتت  االبتدا جتتة المرحلتتة معلمتت  بتتي  فتترو   وجتو 

 نتتو  متغيتتر وفتت  معلمتتيهم نظتتر وجهتتة متت  االختبتتار أختتذ ستتترايجيجةال التتتعلم صتتعوبات ذوي  التالميتتذ
 والثانوية. المتوسطة المرحلة معلم  لصال  الفرو   وجاءت التعلجمجة المرحلة

 لتديهم والثانويتة المتوستطة المرحلتة ف  التعلم صعوبات ذوي  التالميذ بأن ذلك يفسير ويمك 
 المرحلتة فت  التتعلم صتعوبات ذوي  للتالميتذ الحديثتة بالتيربتة مقارنتة االختبتارات أ اء ف  أكبر ييربة

 الختامجتتتة التحريريتتتة االختبتتتارات هتتتت 1441 الماضتتت  العتتتام أعتتتا ت التعلتتتجم ونار  أن حيتتت. االبتدا جتتة.
 .االبتدا جة المرحلة لتالميذ

 فتت  (α = 0,05) الداللتتة مستتتوى  عنتتد إحصتتا جة  اللتتة ذات فتترو   يوجتتد هتت  ى علتت ويتتن 
 وفت  معلمتيهم نظر وجهة م  االختبار أخذ السترايجيجة التعلم صعوبات ذوي  التالميذ استخدام مدى

 علجا( ال الدراسات )البكالوريو   األكا .م  المؤه  متغير

  معلمي آراء مقيا  على فروقال لداللة "ت" وقيمة املعيارية واالحنرافات املتوسطات (7) جدول
  االختبار أخذ سرتاتيجيةال التعلم صعوبات ذوي التالميذ استخدام مد  يف التعلم صعوبات
 (علياال دراساتال ـ بكالوريو )ال األكادميي املؤهل متغري وفق معلميهم نظر وجهة من

 التعلم صعوبات معلمي بني الفروق )ن( العدد )م( املتوسطات املعياري)ع( االحنراف "ت" قيمة الداللة مستو 

 1‚8  الة مير
 االستعدا  البكالوريو  295 1.97 0.83

 العلجا الدراسات 48 1.72 0.92 لالختبار

 2‚1  الة مير
 البكالوريو  295 1.85 0.87

 العلجا الدراسات 48 1.73 0.62 الوقت إ ار 

 1‚9  الة مير
 العلجا الدراسات 48 2.02 0.67 التذ ر البكالوريو  295 1.88 0.53

 1‚67  الة مير
 البكالوريو  295 1.95 0.83

 العلجا الدراسات 48 2.13 0.77 التخمي 

 1‚7  الة مير
 البكالوريو  295 1.97 0.61

 المراجعة
 العلجا الدراسات 48 1.68 0.48

 1.72  الة مير
 البكالوريو  295 1.65 0.41

 الكلجة الدرجة
 العلجا الدراسات 48 1.63 0.54
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 ويتدل للمقجتا   الفرعجتة األبعتا  فت  إحصا جا  الة مير (ت) قجمة أن الساب  يدولال أظهر
 األكتتتتتا .م  المؤهتتتتت  نتتتتتو  لمتغيتتتتتر وفقتتتتتا التتتتتتعلم صتتتتتعوبات معلمتتتتت  بتتتتتي  فتتتتترو   وجتتتتتو  عتتتتتدم علتتتتتى

 أختتذ ستتترايجيجةال التتتعلم صتتعوبات ذوي  التالميتتذ استتتخدام متتدى فتت  (علجتتاال دراستتاتال  بكتتالوريو )ال
    معلميهم. نظر وجهة م  االختبار

 ج:ــــائــــالنت ةــــالصــــخ
 أختتتذ ستتتترايجيجةال التتتتعلم صتتتعوبات ذوي  التالميتتتذ استتتتخدام  رجتتتة أن الدراستتتة نتتتتا   أظهتترت 

 استترايجيجة مهتارات استتخدام يرييب وجاء ضعجفة  جاءت معلميهم نظر وجهة م  االختبار
 مهتتار  ثتتم المراجعتتة مهتتار  يليهتتا لالختبتتار االستتتعدا  مهتتار  التتتال   النحتتو علتتى االختبتتار أختتذ

 التخمي . مهار  ف  يمثلت وأقلها االختبار وقت إ ار  مهار  ثم التذ ر

 أختتتتذ ستتتتترايجيجةال التتتتتعلم صتتتتعوبات ذوي  التالميتتتتذ استتتتتخدام متتتتدى فتتتت  الفتتتترو   وجتتتتو  عتتتتدم 
 ومتغيتتتر المعلمتتتات(  )المعلمتتتون  اليتتتن  متغيتتتر وفتتت  معلمتتتيهم نظتتتر وجهتتتة متتت  االختبتتتار
 (.علجاال دراساتال  بكالوريو )ال األكا .م  المؤه 

  م  االختبار أخذ سترايجيجةال التعلم صعوبات ذوي  التالميذ استخدام مدى ف  الفرو   وجو 
 والثتتتانوي(  المتوستتت  )االبتتتتدا    التعلجمجتتتة المرحلتتتة نتتتو  متغيتتتر وفتتت  معلمتتتيهم نظتتتر وجهتتتة
 والثانوية. المتوسطة المرحلة معلم  لصال 

 ات:ــــــوصيـــالت
 .التعلجمجتة االستترايجيجات مت  الم يتد يضتمي  علتى اليامعتات ف  الخاصة التربجة أقسام ح 

 التعلم. صعوبات معلم  إلعدا  الدراسجة الخطة ف  االختبار أخذ إسترايجيجة ومنها 

 .االستتترايجيجات مت  الم يتد علتى التتعلم صتعوبات معلمت  يتدريب علتى التربتوي  التتدريب إ ارات حت 
 التعلم. صعوبات ذوي  للتالميذ بتدريسها لجقوموا االختبار  أخذ استرايجيجة ومنها  التعلجمجة

 الخاصتتة التربجتة يخصصتات فت  االختبتار أختذ استترايجيجة حتول الدراستات مت  الم يتد إجتراء 
 العام. التعلجم ف  و ذلك المختلفة 

 التعلم. صعوبات ذوي  للتالميذ التعلجمجة االسترايجيجات حول الدراسات م  الم يد إجراء 
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