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 لص امل

ؼ  عمى معػقات استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخُّ
؛ وعميو، صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة القخيات مغ وجية نطخ معمسييع

عبارة تؿيذ أبخز معػقات استخجاـ التعمع التعاوني  (11)فقج تع تصػيخ استبانة تكػنت مغ 
معػقات خاصة بالسحتػى الجراسي، ومعػقات خاصة التي ورد ذكخىا في األدب التخبػي، وىي: 

بالبيئة الرؽية، ومعػقات خاصة بسعمع الرف في التعميع العاـ، ومعػقات خاصة بالصمبة 
مغ معمسي الرف الخابع  معمًسا (99)قاـ الباحثاف بتصبيق االستبانة عمى  حيث .أنفديع

 (19) التي بمغ عجدىاتعمع البخامج صعػبات  بياالسمحق السجارس االبتجائية  في االبتجائي
سعخفة الفخوؽ ؼيسا بيشيع في تقجيخ معػقات استخجاـ التعمع التعاوني مع وذلظ ل ؛مجرسة

ا لعجد مغ الستغيخات، وىي: عجد في الرف الخابع االبتجائي وفقً  بات التعمعالصمبة ذوي صعػ 
وقج أسفخت الشتائج سشػات الخبخة، والجرجات العمسية التي يحسمػنيا، وتخرراتيع العمسية. 

السعػقات ( 1عمى الشحػ التالي: ) ا كانتأبخز معػقات استخجاـ التعمع التعاوني شيػعً أف عغ 
( السعػقات الستعمقة في البيئة الرؽية، 1السعػقات الستعمقة بالسعمع، )( ٢، )الستعمقة بالصمبة

. كسا بيشت الشتائج عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية ( السعػقات الستعمقة بالسحتػى ٤)
العسمية والتخرز األكاديسي. وفي السقابل، الخبخة  يخي بيغ السعمسيغ يسكغ أف ُتعدى لستغ

كانت لرالح عدى لستغيخ الجرجة العمسية خوؽ ذات داللة إحرائية تُ أضيخت الشتائج وجػد ف
. درجة البكالػريػس عمى حداب حسمة الجبمػـ العالي والساجدتيخصميغ عمى السعمسيغ الحا

؛ إعادة الشطخ في بخامج إعجاد السعمع سػاء قبل أو أثشاء الخجمةأوصى الباحثاف بزخورة قج و 
سات حػؿ ىحه السذكمة البحثية لسا لحلظ مغ فػائج كبيخة لعل  عغ إجخاء مديًجا مغ الجرافزًل 

استخجاـ التعمع التعاوني في الرفػؼ غيخ الستجاندة والتي تحتػي عمى بعس مغ أىسيا 
 الصمبة مغ ذوي صعػبات التعمع بذكل فعاؿ.

 
 ، معمسي التعميع العاـصعػبات التعمعالصمبة ذوي  ،التعمع التعاونيالكمسات السفتاحية: 
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Abstract 
The aim of this study was to identify the obstacles of using cooperative 

learning with students with learning disabilities in the fourth grade of 

elementary school in schools in Qurayyat city from the point of view of their 

teachers. Therefore, the researchers designed a questionnaire consisting of (31) 

items measuring the most important obstacles that was mentioned in the 

literature as: obstacles that were related to the curriculum, obstacles that were 

related to the classroom environment, obstacles were related to the teachers in 

the general education classrooms, and obstacles that were to related to the 

students themselves. The researchers selected (95) fourth grade classroom 

teachers all of whom their (19) schools contained learning disabilities to find 

out the differences among them in estimating the obstacles of using 

cooperative learning with students with learning disabilities based on the 

following independent variables: The degrees they hold, their years of 

experience, and their specialties. The results revealed that the most commonly 

obstacles to the use of cooperative learning were as following: (1) student-

related obstacles, (2) teacher-related obstacles, (3) classroom-related obstacles, 

and (4) content-related obstacles. The results also showed that there were no 

statistically significant differences between teachers that can be explained by 

the variables of their years of experience and academic specialization. On the 

other hand, the results showed that there were statistically significant 

differences between teachers that can be explained by the variables their 

academic degrees as those who hold bachelor's degrees were higher in 

estimating the obstacles more than those who hold higher diplomas and 

master’s degrees. The researchers recommended that a review the teacher 

preparation programs, both pre-serves and in-serves. In addition, the 

researchers recommended that more studies need to be done in this topic in the 

future. 

 

Keywords: cooperative learning, students with learning disabilities, general 

education teachers 
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 املكدمة

في مجاالت التخبية والجراسات  - والفلسفة الباحثػف مشح مصمع القخف السشرـخ كخس         
 ػلىصاليج الدوار السجرسة باعتبارىا ألفي الجراسة والتشطيخ  يعجل اىتسام -االجتساعية 

خخ؛ التخاكسية مغ جيل آل السجتسعومعارؼ  ،وؾيع ،ثقافة نقلو حفظ ل وأداتو الفاعمة مسجتسعل
غ الحيغ ة إنتاج السػاششيغ الرالحييصمع بسدسولز عغ كػنيا السسسدة التي تفزًل 

وبشاء . لسجتسعاتيعويحققػف التشافدية العالسية  واالزدىارسيديسػف في دفع عجمة التشسية 
التي يسكغ مغ  واألساليب الصخؽ  تتشاوؿ، فقج كاف لمجراسات واألبحاث التي عمى ما سبق

جسيع  فيفي الشذخ والتجاوؿ بيغ أنطسة التعميع  اوافخً  انريبً أىجافيا  السجرسة خلليا أف تحقق
 في يغالباحثقاـ عجد مغ  - مغ القخف السشرـخ -مع مصمع عقج التدعيشيات و  .دوؿ العالع

التعمع الشذط الحي ب ما يدسى يامغ أىسالتي  لةاالفع  تخبػية السسارسات ال لعجد مغالتأشيخ 
تحقيق أقرى نسػ ٍّ يسكغ أف يرل إليو كلُّ متعمع في كل ِّ جانب مغ جػانب الشسػ  ييجؼ إلى

ولعمو مغ الستعارؼ  (.٢119العقمية، والشفدية، واالجتساعية، والجدسية )البريخ وأبػ ىجرة، 
بالتعمع  سىبأف أحج أىع مسارسات التعمع الشذط ما يد -في األدب التخبػي السعاصخ - عميو

-Group العسل الجساعيب -أحيانا- ويصمق عميو Cooperative Learningالتعاوني 
work إلى إخخاج العسمية التعميسية مغ قالبيا التقميجي القائع عمى التمقيغ  يدعى والحي

ضسغ  الجساعي السستعوالحفظ إلى فزاءات حل السذكلت، واإلبجاع، واالنيساؾ بالعسل 
 & ,Johnson, Johnson ;٢11٤ ,Cohen & Lotan) مجسػعات صغيخة مغ الصمبة

Smith, 1991; Johnson & Johnson, ٢119). 
ا سػاه مغ االستخاتيجيات التعمع التعاوني عس   يتسيد بياأبخز االختلفات التي مغ ولعل         

دور لمعسمية التعميسية التعمسية بيشسا يتحػؿ  اً متجريذ كػنو يجعل مغ الصالب مخكد لالتقميجية 
خ ومييئ ليا. إلى ميد ِّ لمسعخفة ومخكد لمعسمية التعميسية التعمسية  وحيج مغ مرجر السعمع

ػ  تجريبيعمغ أجل الصمبة صغيخة مغ  مجسػعاتيخكد عمى التفاعل بيغ  ػ فالتعمع التعاوني ػ إذاً 
تخخجيع  مدتؿبًل بعجبيا  سيمتحقػف التي العسل  العسل في بيئات مذابية لبيئاتعمى  مبكخا ػ

التفكيخ الشاقج، ك االيامة ججً االجتساعية  لبعس الؿيع اوالتي تتصمب تعديدً مغ الشطاـ السجرسي 
وميارات  ،الة، ودعع ميارات التػاصلوالسذاركة الفع   ،وتحسل السدسولية ،والتشطيع ،التعاوف و 

 وميارات، وزيادة الثقة بالشفذ ،مفيـػ الحات وتعديد ،وحل السذكلت ،واتخاذ القخار ،الؿيادة
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. وعميو، فقج أثبتت الكثيخ مغ الجراسات أف لمتعمع التعاوني عجد مغ الفػائج والتػاصل الحػار
، رفع مدتػى التحريل الجراسي، ومشيا: التي يسكغ تحؿيقيا مغ خلؿ استخجامو الجسة

ونافع،  وإبخاـيع، ،غ السيارات التعبيخية )سميسافوتحدي ،والقجرة عمى التحكخ ،زيادة الجافعيةو 
التعمع  السسارسات الستخاكسة واألبحاث التجخيبية حػؿ عمى أفومغ الزخوري التأكيج  (.٢11٢

مياـ وأدوار كل  تحجيج تمظ الفػائج ما لع يتع تتحققالتعاوني تسكج جسيعيا أنو ال يسكغ أف 
يةألنأداء ا أثشاء السجسػعات الرغيخةعزػ في  ؛ كي ال بذكل دقيق صؽية والل ذصة الرؽ ِّ

 Cohen)يديصخ شالب أو مجسػعة مغ الصمبة عمى السجسػعة ويؿف البؿية مػؾف الستفخج 
& Lotan, ٢11ا لمعسمية التعميسية ا ػ دوره ىاـ ججا، ليذ فقط كػنو ميدخً . فالسعمع ػ إذً (٤

ا ليا مغ خلؿ إعجاد وترسيع بصاقات األنذصة الرؽية ػ كػنو مشطسً  أيًزاالتعمسية بل ػ 
 (.٢111)البيادلي،  جسيع الصمبةالتي تزسغ مذاركة  واللصؽية

 استخجاـ جخاء فػائج أخخى وفي السقابل، أكجت العجيج مغ الجراسات التخبػية عمى         
الرفػؼ وىي تمظ في الرفػؼ غيخ الستجاندة  وخرػصا التعمع التعاوني استخاتيجية

 صعػبات في التعمع ذوي ا وخرػًص  الجراسية التي تحتػي عمى بعس الصمبة مغ ذوي اإلعاقة
(Cohen & Lotan, ٢11٤) ففي صفػؼ التعميع العاـ ػ غيخ الستجاندة ػ يتفاعل الصمبة .

الكثيخ مغ الدمػكيات والسيارات  الصمبة ذوي صعػبات التعمع مسا يكدب وتمقائي اؿبذكل فع  
 عغ كػف ؛ فزًل (٢119)خػجو والحديشي،  السخغػب فيياية واألكاديسية االجتساع

تفخيج يسكغ مغ خللو ا مشاسبً  اا تخبػيً ندقً استخاتيجية التعمع التعاوني ػ كقالب تخبػي ػ تعج 
ثقة  ويعدز، جسيع الصمبةمذاركة  ويزسغ، يخاعي الفخوؽ الفخدية متسايدتقجيع تعميع التعميع، و 

نحػ أقخانيع مغ ذوي صمبة التعميع يديع في خمق اتجاىات إيجابية لالصمبة بأنفديع، كسا أنو 
بيغ  ادالة احرائيً  شخديةوجػد علقة فقج بيشت بعس الجراسات إلى  وعميو، .صعػبات التعمع

ف أإال  .(٢112 ,Saggers) لصمبةاألكاديسي  والتحريل في الرف الكفاءة االجتساعية
التعمع التعاوني بفعالية في الرفػؼ غيخ الستجاندة يتػؾف عمى تػافخ عجد مغ استخجاـ 

ا دوف تشفيحه أو تحقيق الفػائج السخجػة مغ استخجامو، الستصمبات التي يذكل غيابيا عائقً 
ومشيا: عجـ تػفخ مرادر تعميسية خاصة، أو أدوات ووسائل تجريدية مشاسبة، أو غياب 

صيط والتقػيع والستابعة، أو ضعف تأىيل وتجريب السعمسيغ في ترسيع لػجػد سجلت التخ
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ضعف ميارات التػاصل والتعاوف بيغ الصمبة  أوصؽية الجساعية،  األنذصة الرؽية والل
 .(٢111ورفس التقييع الجساعي، وغيخىا )األستاذ، 

 مصكلة الدراسة

في الثلث عقػد الساضية نذأت في الػاليات الستحجة األمخيكية دعػات جادة لزخورة         
تجريب الصمبة عمى ميارات العسل الجساعي في مخحمة مبكخة مغ حياتيع كخدة فعل حازمة ضج 

 والتشافدية العالية التي تتدع بيا الثقافة الغخبية إجساالً  individualismالشدعة الفخدانية 
(Johnson & Johnson, ٢119 ومع تصػر السعخفة اإلندانية وتذعب التخررات .)

 تعتسج في إنجاز مذاريعيا عمى العامة والسسسدات الخاصة العمسية الجؾيقة أصبحت الذخكات
ىع حج أمتعمع التعاوني كأل بجأ التأشيخ ،ومغ ىشا متعجدة التخررات والسيارات.عسل الخؽ فِّ 

لتأدية مياـ أو  مجسػعات صغيخةفي  الصمبةشخاؾ إزخورة ب شاديمحاور التعميع الشذط الحي ي
ؼيسا بيشيع؛ مسا يعدز والسيارات حل السذكلت بصخيقة جساعية حيث يتبادؿ الصلب األفكار 

في السجتسع الحي  التفكيخإلى  ذواتيعفي  لتفكيخمغ دائخة ا الصمبة ويخخجؾيسة الجساعة 
في وعميو، فسا فتئ السسارسيغ التخبػييغ . (٢11٤ ,Cohen & Lotan) إليو يشتسػف 

مع شمبتيع بسجارس التعميع العاـ ذات و محاولة استخجام ػ بذكل عاـ ػ مغ السخحمة االبتجائية
بسا فييع ذوي  شمبتيعجسيع الرفػؼ غيخ الستجاندة؛ لجشي ثساره وتعطيع فػائجه مع 

 .صعػبات التعمع
أف مخاجعة األدبيات التخبػية الستعمقة بالتعمع التعاوني تذيخ ػ بػضػح ػ إلى أف إال          

لبعس  الع تحقق الشجاح السخجػ مشيا نطخً  التجارب التي حاولت التحقق مغ فػائجهبعس 
 صؽية، األنذصة الرؽية واللبالسجسػعة  الصمبة فيكعجـ مذاركة جسيع  السذكلت التصبيؿية

، أو عجـ تػفخ بعس التجييدات وقمة التشديق ؼيسا بيشيا ضعف تأىيل الكػادر البذخية أو
يػصي مجسػعة مغ الباحثيغ   وعميو، .(٢11٤ ,Cohen & Lotan) وغيخىا ،المػجدتية

؛ إال أف بعس السشاشط التعاونيةتجريب شمبة الرفػؼ االبتجائية األولية عمى البجء ببأىسية 
أورد  ، إذالرف الخابع االبتجائي ا مع بجايةودائع يكػف أكثخ نجاحً استخجامو بذكل فعمي 

أكثخ قجرة عمى السحاكسات  ػ في ىحه السخحمة ػ يكػنػف ( بأف الصمبة 1999صادؽ وأبػ حصب )
 Wendling and Matherويشجلشق ومحر  ذكختالعقمية والتفكيخ السجخد؛ وفي السقابل، 

 تختزو  تحج مغ نجاحو إذا لع يصبق بالذكل الرحيح -قج  – ( تحجيات أخخى ٢119)
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بيغ شمبة التعميع العاـ وأقخانيع مغ ذوي   ػضػح التأخخ الجراسيبيحه السخحمة ك اتحجيجً 
ونطخًا لقمة وأدائيع الفعمي. يع التبايغ الحاد بيغ ما ىػ متػقع مش، حيث يطيخ صعػبات التعمع

لتقري الحالية والتي تدعى الجراسة بخزت مذكمة  ،في عالسشا العخبي الجراسات التي أجخيت
في صفػؼ الخابع االبتجائي غيخ الستجاندة والتي معػقات استخجاـ استخاتيجية التعمع التعاوني 

 .معمسييعذوي صعػبات التعمع مغ وجية نطخ تحتػي عل بعس الصمبة مغ 
 أسئلة الدراسة

ذوي صعػبات  الصمبةمع  التعاوني التعمعاستخجاـ  التي تحج مغ سعػقاتال أبخزما  -1
القخيات مغ وجية نطخ معمسي التعميع  بسجيشةالتعمع في الرف الخابع االبتجائي 

 العاـ؟
سعػقات استخجاـ التعمع التعاوني ل ىعاختلؼ معمسي التعميع العاـ في تقجيخ ما مجى  -٢

 تبًعا في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة القخيات مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع
، ولغة  لتخرراتيع العمسية )اجتساعيات، ودراسات إسلمية، ورياضيات، وعمـػ

 ؟عخبية(
اختلؼ معمسي التعميع العاـ في تقجيخىع لسعػقات استخجاـ التعمع التعاوني ما مجى  -1

 تبًعامع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة القخيات 
سشة  11سشػات، ومغ  11إلى  2سشػات، ومغ  9لخبخاتيع العسمية )أقل مغ 

 ؟فأكثخ(
اختلؼ معمسي التعميع العاـ في تقجيخىع لسعػقات استخجاـ التعمع التعاوني ما مجى  -٤

 تبًعامع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة القخيات 
 ؟ (ماجدتيخو بكالػريػس، و ، دبمـػ عالي)لسسىلتيع العمسية 

 أهداف الدراسة

التعاوني مع الصمبة ذوي  التعمعمعخفة أبخز السعػقات التي تحج مغ استخجاـ  -1
صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة القخيات مغ وجية نطخ معمسي 

 التعميع العاـ.
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معخفة الفخوؽ بيغ معمسي التعميع العاـ في تقجيخىع لسعػقات استخجاـ التعمع  -٢
التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة القخيات 

،  تبًعا لتخرراتيع العمسية )اجتساعيات، ودراسات إسلمية، ورياضيات، وعمـػ
 ولغة عخبية(.

تعميع العاـ في تقجيخىع لسعػقات استخجاـ التعمع معخفة الفخوؽ بيغ معمسي ال -1
التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة القخيات 

سشة  11سشػات، ومغ  11إلى  2سشػات، ومغ  9لخبخاتيع العسمية )أقل مغ  تبًعا
 فأكثخ(.

ت استخجاـ التعمع معخفة الفخوؽ بيغ معمسي التعميع العاـ في تقجيخىع لسعػقا -٤
التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة القخيات 

 (.ماجدتيخ، وبكالػريػس، و دبمػـ عاليلسسىلتيع العمسية ) تبًعا

 أهمية الدراسة

الجراسة الحالية في كػنيا ػ بحجود عمع الباحثاف ػ األولى مغ نػعيا تكسغ أىسية  
ستقجـ  ياتػصياتمػضػعيا أو البيئة التي أجخيت عمييا. وعميو، فإف نتائجيا و سػاء في 

 معمػمات ثخية حػؿ ما يعيقالتخبػي في السسمكة العخبية الدعػدية مسسارسيغ وصشاع القخار ل
مغ شأنيا والحي  غيخ الستجاندة فرػؿ التعميع العاـتفعيل واستخجاـ التعمع التعاوني داخل 

واكدابيع ، ذوي صعػبات التعمعالحيغ ىع مغ  صمبة فييا بسا فييع أولئظجسيع ال رفع مدتػى 
وتصػيخ ميارات التعمع واالكتذاؼ لجييع، ، وغخس حب مفيجة تعميسية وميارات سمػكيات

وتسكيشيع مغ خلؿ شعػرىع التفكيخ والتػاصل بجسيع أشكالو، وزيادة ثقتيع بأنفديع، 
ػ تقجـ  أيًزا؛ فزل عغ كػف الجراسة الحالية ػ مى الغيخباالستقللية واألىسية وعجـ االعتساد ع

لسعمسي التعميع العاـ فخصة فخيجة لسعخفة السعيقات التي يسكغ أف تحج مغ اإلفادة مغ استخجاـ 
 التعمع التعاوني أو تجعل بعس تجاربو غيخ ناجحة بسا ؼيو الكفاية.
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 حدود الدراسة

عمى التعخؼ عمى السعػقات التي تحج  الحجود السػضػعية: تقترخ الجراسة الحالية -1
مغ استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع 

 االبتجائي بسجيشة القخيات مغ وجية نطخ معمسي التعميع العاـ
تقترخ ىحه الجراسة عمى معمسي الرف الخابع االبتجائي في الحجود البذخية:  -٢

بيا بخامج صعػبات تعمع في مجيشة القخيات وعجدىع السجارس الحكػمية السمحق 
 .معمًسا (99) حػالي

تع جسع البيانات في السجارس الحكػمية السمحق بيا بخامج الحجود السكانية:  -1
 مجرسة. (19)صعػبات تعمع في مجيشة القخيات وعجدىا حػالي 

 -٢118تع جسع البيانات خلؿ الفرل الجراسي الثاني لمعاـ الحجود الدمانية:  -٤
 ـ.٢119

 مصطلحات الدراسة

 أو غياب تتسثل في وجػدبأنيا ػ مفيػمًيا ػتعخيفيا  ويتع. Obstacles ملعوقاتاأوال،  
ميارات، أو مسارسات معيشة مسا يكخس أنساط عسل تقميجية مسا يحج أو  ،قشاعات أدوات، أو

في مجاؿ ذو السدتجامة التشسية تحقيق  وأ ،السسارسات أو تصػر ،بذكل أفزل التخصيطمغ 
كل ما يعخقل  بأنيا ػإجخائيًّاػ  الباحثاف عخفيا . وعميو، فقج(٢11٢)عتيق،  أىسية اجتساعية

ويسكغ ؾياسيا في الجراسة الحالية مغ  فعًل أو عسًل أو شخيقًة لمػصػؿ إلى اليجؼ السصمػب.
خاصة  خلؿ االستبانة التي صسسيا الباحثاف والستسحػرة حػؿ األبعاد التالية: معػقات

بالسحتػى الجراسي، ومعػقات خاصة بالبيئة الرؽية، ومعػقات خاصة بسعمع الرف في 
 التعميع العاـ، ومعػقات خاصة بالصمبة أنفديع.

بأنو ا ػ ويتع تعخيفو ػ مفيػميً  .Cooperative Learning التعلم التعاونيثانيا،  
تشطيع التفاعل االجتساعي داخل الرف يتع مغ خللو تحقيق العسمية سياؽ حخ لعبارة عغ 

وجعميا متسخكدة حػؿ الصمبة إذ يتع تػزيعيع إلى  الػجو األكسلعمى التعميسية التعمسية 
شكل الجمدة الجائخية ويدػد بيشيع نقاشات بشاءة مجسػعات صغيخة حيث تتخح كل مجسػعة 

ع مياـ محجدة ترب بالشياية في تحقيق اليجؼ مشيفخد وأعساؿ يجوية تذاركية يسدي كل 
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بأنو ػ  أيًزاوبعبارة أخخى، يعخؼ ػ  (.٢11٤)سميساف، و السحجد الحي تدعى السجسػعة لتحؿيق
شلب  ٤إلى  ٢ مغ أعجادىع تتخاوح الصمبةتعميسية تتزس غ مجسػعات صغيخة مغ  استخاتيجية
الصمبة ذوي واالنفعالية، أو مغ  ،السعخؼية والدمػكية جراتيعقغيخ متجانديغ في  أو شالبات

لتحقيق ىجؼٍّ بذكل تذاركي؛ العسل سػيًّا بالتفاعل و ُيدسح ليع و التعميع العاـ،  وشمبة اإلعاقة
غيخ  استخاتيجيةبأنو  ػ  إجخائيًّاػ  الباحثاف وعميو فقج عخفو(، ٢112تعميسي مذتخؾ )الصخاونة، 

مغ خلؿ وذلظ ا لمعسمية التعميسية التعمسية عل الصمبة مخكدً يقػـ السعمع فييا بجتقميجية 
ترب بالشياية في تحقيق  أدوار ومياـ محجدة يكػف لكل عزػ فييا تػزيعيع إلى فخؽ صغيخة

اليجؼ الحي يدعى فخيقو لتحؿيقو. وخلؿ استخجاـ ىحه االستخاتيجية يتبادؿ الصمبة الشقاشات، 
 ارؼ، والخبخات ؼيسا بيشيع بذكل تفاعمي.واألدوار، واألعساؿ اليجوية، والسع

ويتع تعخيفيع ػ  .Learning Disabilities ذوو صعوبات التعلم الطلبةثالجا، 
الحيغ يعانػف مغ اضصخاب في العسميات العقمية أو الشفدية األساسية أولئظ  ػ بأنيعا مفيػميً 

، والتحكخ، وعجـ القجرة عمى تعمع القخاءة والكتابة  التي تذسل االنتباه، واإلدراؾ، وتكػيغ السفيـػ
 . كسا(٢111 ،غشياالبتجائية أو ؼيسا بعجىا ) السخحمةوالحداب وما يتختب عميو سػاء في 

( عمى أف صعػبات التعمع ٢111التشطيسية لسعاىج وبخامج التخبية الخاصة )ورد في القػاعج 
ىي: اضصخابات في واحجة أو أكثخ مغ العسميات الشفدية األساسية التي تتزس غ فيع واستخجاـ 
المغة السكتػبة أو المغة السشصػقة والتي تبجو في اضصخابات: االستساع، والتفكيخ، والكلـ، 

، واإلملء، والتعبيخ، والخػط، والخياضػيات، والتػي ال تعػد إلى أسباب تتعم ق والقخاءة، والكتابة
بالعػؽ العقمي أو الدسعي أو البرخي أو غيخىا مغ أنػاع العػؽ أو ضخوؼ التعمع أو الخعاية 
األسخية. ويعخ ِّؼ الباحثاف الصمبة ذوي صعػبات التعمع ػ إجخائيًّا ػ بأنيع: الصمبة الحيغ لجييع 

في واحجة أو أكثخ مغ مػاد التعمع األساسية )القخاءة، الكتابة، الحداب(، وال يعانػف  صعػبة
ػف خجمات التخبية الخاصة في غخفة مرادر التعمع  مغ أي إعاقة أو حخماف بيئي، ويتمق 

 .االبتجائية السمحقة بسجارس التعميع العاـ
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 واألدب الرتبوي الشابلطار الهظري اإل

 صعوبات التعلم

في مشترف السخحمة االبتجائية ويتسثل  جمي ٍّ  ا يطيخ بذظ ٍّ تعج صعػبات التعمع اضصخابً         
ا بقجراتيع العقمية وأدائيع األكاديسي الفعمي عمى أال بتبايغ حاد بيغ ما ىػ متػقع مشيع ؾياسً 

أو حخماف بيئي، أو اضصخاب انفعالي  أو حدية، إعاقة عقمية، بدبب يفدخ ذلظ التبايغ
ا إلى نػعيغ، ف صعػبات التعمع مفيػميً يوعميو، فقج تع ترش (.٢117بصايشة والجخاح، )ال

، كخيع) السذكلتحل و التحكخ، و التفكيخ، و اإلدراؾ، و االنتباه، كشسائية التعمع الصعػبات وىسا: 
صعػبات  عمى لتي تذسل؛ وصعػبات التعمع األكاديسية وا(٢118؛ شخيت وحدشي، ٢119
. ويسكغ تفديخ  Dyscalculiaوالحداب، Dysgraphia والكتابة، Dyslexia القخاءة

العلقة بيغ صعػبات التعمع الشسائية واألكاديسية بأنيا علقة سببية أي أف وجػد صعػبات 
التعمع الشسائية لجى الصفل قبل دخػؿ السجرسة يجعمو أكثخ عخضة لمرعػبات األكاديسية عشج 

ف ػ معخفة دؾيقة لألسباب . وال يػجج ػ حتى اآل(٢119)خػجة والحديشي،  دخػلو لمسجرسة
أىع العػامل التي التي قج تقػد لإلصابة برعػبات التعمع، إال أف الكثيخ مغ الباحثيغ حرخوا 

، وإصابات الجماغ سػاء قبل عسمية الػالدة أسباب وراثيةقج تديج مغ فخص ضيػرىا، ومشيا: 
والحخماف البيئي الحدي السبكخ، وغيخىا )أبػ يا، وعػامل كيسيائية، وسػء التغحية، ئأو أثشا

 (.1998؛ خيخ الداد، ٢119؛ الحسج، ٢11٤العدائع، 
( إلى وجػد نسػذجيغ بارزيغ يسكغ استخجاميسا في ٢119أشار الدارع والحديشي )        

التعخؼ عمى الصمبة ذوي صعػبات التعمع ومغ ثع تقجيع الخجمات التخبػية ليع، ىسا: الصخيقة 
يعاب التقميجية الستسثمة بشسػذج محظ التبايغ الحاد بيغ قجرات الصمبة وأدائيع الفعمي والحي 

، وكخدة ا ػ ليايكػنػا مسىميغ ػ قانػنيً بية الخاصة إلى خجمات التخ لالصمبة  تمقيخ يسخ ِّ  عميو بأنو
 wait to failنتطار حتى الفذل إل با -مجازًا-والحي يدسى فعل عمى نسػذج محظ التبايغ 
والحي يتع مغ   Response to Intervention (RTI) ضيخ نسػذج االستجابة لمتجخل

بذكل مبكخ  لخصخىاالسعخضػف ذوي صعػبات التعمع أو لمصمبة  خللو تقجيع الخجمات التخبػية
: رئيدة ىي ثلث مدتػيات وفققبل أف يتخمفػف عغ أقخانيع في اتقاف السيارات اللزمة 

السدتػى األوؿ )تعميع فعاؿ وعالي الجػدة في صفػؼ التعميع العاـ(، ثع السدتػى الثاني 
بػية مكثفة(، ثع السدتػى الثالث )تعميع الصمبة في مجسػعات صغيخة مع تقجيع تجخلت تخ 
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. وفي السسمكة العخبية الدعػدية، يتبشى الشطاـ )بخامج وخجمات التخبية الخاصة الفخدية(
لمتقييع مغ قبل  الصالب أو الصالبة والحي يتصمب إحالةػ محظ التبايغ  التعميسي ػ حتى اآلف

التخبية معمسػ/ػة بسا فييع  تسعمًساأو ال تقـػ لجشة مغ السعمسيغثع  ،ػ/ػةالػالجيغ أو السعمس
 الصالبػ/ػة،تحجيج ما إذا كاف ىشالظ ضخورة لؿياـ فخيق متعجدة التخررات بتقييع بالخاصة 

متعجد التخبية الخاصة يقػـ فخيق  أخح السػافقات اللزمة إلجخائوبعج أف يتع تأكيج التقييع و و 
مجى أىمية الصالبػ/ػة ًعا ويقخروف يعقج أعزاء الفخيق اجتساثع  ،إجخاء التقييعب التخررات

 .الفخدية في غخفة مرادر التعمع لتمقي خجمات التخبية الخاصة
 وعوامل جناحى التعلم التعاوني

وضع األشخ الجؾيقة، والذخوحات السفرمة، والسسارسات السشزبصة، عمى الخغع مغ أف   
بجأت مع تدعيشيات القخف ا ػ بالتعمع التعاوني قج والتجارب الستساسكة لسا يدسى ػ حاليً 

. ففي األدب التخبػي السػثق يسكغ أف نجج االساضي؛ إال أف جحوره وأصػلو الفعمية قجيسة ججً 
 في أواخخ القخف ما قبل الساضي كاف مغ Francis Parkerالكػلػنيل فخانديذ باركخ  بأف

تعديد ة، والتعاوف، و إثاره الحساس، والسثالي لسا لو مغ دور كبيخأكبخ مسيجي التعمع التعاوني  
. كسا يسكغ أف نمتقط الكثيخ مغ مطاىخ (1998اإلخلص في سمػؾ الستعمع )الجبخي والجيب، 

Dewey (1919 )ما نصمق عميو اليـػ بالتعمع التعاوني في مقاؿ الفيمدػؼ األمخيكي ديػي 
فقج كاف ديػي يتحجث في  The child and the curriculumوالسعشػف بالصفل والسشيج 

ا حػؿ الصمبة، وأف يجخب ويكتذف الصمبة مقالو بػضػح عمى أىسية أف يكػف التعميع متسخكدً 
السعخفة بأنفديع وفق اىتساماتيع وضسغ مجسػعة مغ االقخاف الحيغ يذاشخونيع االىتساـ 

ي الذييخ ػ أف نجج بعس السسشخات في شخوحات عالع الشفذ السعخف أيًزاذاتو. كسا يسكغ ػ 
حيث كاف لو األثخ الكبيخ في السشاىج التعميسية وتشطيع سمع التعميع، إذ أف  جاف بياجيو

نطخيتو تسكج عمى أف التعمع والتصػر عشج الفخد يشتج مغ خلؿ التعاوف بيغ األقخاف )الصائي، 
٢11٤.) 

 حيث مغ يغالستعمس تشعكذ عمى التعاوني في أف نتائجو اإليجابية التعمع أىسية وتكسغ  
 أكجتيا الشتائج وىحه وتكثيف الخبخات االتجاىات، ، وتعديدالسيارات وتشسية ة،السعخف اكتداب

عمى الشذط بذكل عاـ والتعمع التعاوني  التعمع حػؿ ُأجخيت التي والجراسات البحػث ودعستيا
 زيادةو  ،الصمبةبقاء السعخفة لجى  ندبة زيادةحيث وجج بأنو يديع في  ،وجو الخرػص
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 السادة نحػ الصمبة لجى يجابيةاإل تجاىاتوتعديد اال  ،الرف داخل ؼيسا بيشيع الصمبةتفاعل 
كسا  ،(1999 ؛ عبايشو،٢11٢جبخاف، ؛ ٢111الخبيعي، وأقخانيع ) أنفديع التعميسية ونحػ

 ،اليػمية بحياتيع يتعمسػنو، ويكتبػنو، ويخبصػنو، ويصبقػنو عسا التحجث مغ الصمبة يسك ِّغأنو 
اىتساماتيع  تثيخ التي والسعمػمات ية،الخياض السفاـيع الصمبة تعمع في يداىعوكحلظ 

وفي السقابل، يتسيد التعمع التعاوني بعجة خرائز  (.٢111عػيذ، ؛ ٢119الصشصاوي، )
ميسة، مشيا: )أ( يتع تشفيحه مغ خلؿ مجسػعة مغ االستخاتيجيات وليذ مغ خلؿ استخاتيجية 
واحجة، و)ب( مػاؾف التعمع التعاوني مػاؾف اجتساعية حيث تعسل مجسػعة صغيخة مغ الصمبة 

أعزاء السجسػعة، و)ج( يقػـ الصالب مًعا لتحقيق أىجاؼ مذتخكة مع ضساف مذاركة جسيع 
؛ ٢119)البغجادي،  في مجسػعتو بجوريغ متكامميغ يسكجاف نذاشو وىسػا التعميع والتعمع

  (.199٢؛ مصخ، 1997؛ الدشجاري، 1999الحيمة، 
يتػؾف عمى عجة عػامل  وتحقيق أىجافو وبشاء عمى ما تقجـ، فإف نجاح التعمع التعاوني

بأف  ل ومجربمسى   أىسيا: وجػد معمع في السػؾف التعميسي ومغتتػافخ ضخورية ال بج أف 
تقميجيًّا ممقًشا  معمًسامبتعًجا عغ كػنو  التعمسية دور فع اؿ في تيديخ العسمية التعميسيةيكػف لو 

وبيئة  اكتذاؼ وإنتاج السعخفة؛دور ميع في  اتجاىات إيجابية ولو ثع شالب لجيو لصمبتو؛
ية  عمى جسيع الستصمبات والتدييلت  وتحتػي ، وجاذبةمييأة، واسعة، ومشطسة، و صؽ ِّ

 أنذصة تعميسية صؽية أو ال صؽيةتػفخ مشاىج دراسية متصػرة تحتػي عمى و  الزخورية؛
عمى  ومسمشة بأىسية ىحه االستخاتيجية مشاسبة لعسل السجسػعات، ووجػد إدارة مجرسية واعية

وسائل تعميسية داخل الرف مغ شأنيا أف ثع تػفخ مرادر و ، الصمبة في حاضخىع ومدتقبميع
تجعل الصالب ال يعتسج في تمؿيو لمسعمػمات مغ السعمع ، بل يتشػع في شخيقة اكتدابو 

 وؼيسا يمي شخح مػجد لتمظ العػامل: .(1)انطخ الذكل رقع  لمسعمػمات
 شػع أدوار السعمع عشج استخجاـ التعمع التعاوني مغ خلؿ تػفيختت .دور املعلم ،أوًلا

الصمبة لمسعارؼ، ومسارستيع لمسيارات، واتقانيع وتبادليع الطخوؼ السشاسبة لزساف اكتداب 
خلمخبخات  مشيع. وعميو، يجب عمى السعمع أف يقػـ لتحقيق األىجاؼ السصمػبة  ؛بذكل ميد 

بترسيع بصاقات أنذصة تػضيح األىجاؼ والسياـ السػكمة لكل مجسػعة بل لكل فخد داخل 
تييئة السشاخ ا في ا كبيخً كسا يجب أف يبحؿ جيجً ، زسغ مذاركة الجسيعالسجسػعات بسا ي

 وتفاعل الصمبة في كل مجسػعة بسا يزسغ مذاركة الجسيع التخبػي الدميع لعسل السجسػعات
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وتػفيخ التغحية الخاجعة  السداعجة،وتفقج السجسػعات عغ شخيق التجخل عشج الحاجة وتقجيع 
 (.٢111لتسيسي، ا) لجسيع األفخاد، وتقييع عسل السجسػعات واألفخاد

مغ خلؿ لعب تتشػع أدوار الستعمع عشج استخجاـ التعمع التعاوني  .دور املتعلم ،ثانًيا
كسا يسكغ  السذاركة والتعاوف مع زملئو ا بشفذ الػقت مغ خلؿومتعمسً  معمًسااألدوار كػنو 

ا، وغيخىا. ا، أو مقخرً ا، أو متحجثً ا في مجسػعتو كأف يكػف مسقتً ا إداريً يجب أف يكػف لو دورً 
 عغ كػنو مرجر حساسة وتذجيع لدملئو األخخيغ مغ خلؿ نسحجة الدمػكيات فزًل 

، السخغػب كالدخعة في العسل، وإدارة الػقت، والسثابخة في أداء السيسات، والسحاوالت الستكخرة
ليقـػ كلٌّ  والسياـ بتبادؿ األدوار واألماكغالصمبة كسا يقـػ وإدارة الحػار وميارات التػاصل. 

ا مغ قبل السعمع )الجبخي والجيب، وتحقيق اليجؼ السحجد ليع سمفً  مشيسا بجدء مغ الشذاط
1998.) 

ا عمى ا ججً ا ىامً يمعب السكاف الحي يتمقى ؼيو الصمبة تعميسيع دورً  .البيئة الصفِّية ،ثالًجا
، فسغ تحريميع األكاديسي، واكتدابيع الدمػكيات السخغػبة، وحالتيع الشفدية واالجتساعية

( ٢119آمشة، وىادئة، ونطيفة، ومختبة )خػجو والحديشي،  ةأف تكػف البيئة الرؽي ِّ السيع 
نجاح  كسا أف .وسمػكياتيع داخل البيئة الرؽي ِّة لمتعمع الصمبةدافعية عمى  حيث يشعكذ ذلظ

ية مغ خلؿ وجػد مداحة كاؼية داخل  بسلءمة يتحجد تصبيق التعمع التعاوني البيئة الرؽ ِّ
ويجب أف يكػف شكل الرف مشاسًبا يعسل عمى تيديخ االتراؿ بيغ الصالب والسعمع ، الرف

السشاسبة داخل  ، والتيػية، والتكييفوالصالب وزميمو في السجسػعة، كسا يجب تػفخ اإلضاءة
)زيتػف،  الصمبة ال يديع في تذتيت انتباهالحي اختيار الصلء السشاسب اإلضافة إلى بالرف، 
٢111). 

، في نجاح استخجاـ التعمع التعاوني ابالغً  ًرالمسشيج الجراسي دو  .املهوج الدراسي ،رابًعا
ب مغ مجسػعة مغ العشاصخ  حيث أنو والسحتػى  التي يتع تحجيجىا لبمػغ ىجؼ ما،  نطاـ مخك 

ولشجاح التعمع التعاوني داخل  الجراسي ىػ السعخفة التي يقجميا السشيج بأشكاليا الستشػعة، 
الرف ال بج أف يكػف السحتػى الجراسي مختبًصا باألىجاؼ، وأف يكػف صحيًحا وذا أىسية، 

صحيحة، وأساسية مغ الشاحية  معارفو حجيثة، و تكػف   ا لو دالالت، وأف بحيث يكػف صادقً 
العمسية، وقابمة لمتصبيق عمى مجاالت واسعة، كسا يجب أف يكػف السحتػى الجراسي ملئًسا 
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لمػاقع االجتساعي والثقافي الحي يعير ؼيو الستعمسػف متػازًنا في شسػلو وعسقو مخاعًيا 
 .(٢111،ألسجيا) وحاجاتيع الصمبةلسيػؿ 

اإلدارة السجرسية رأس اليـخ في السجرسة، وىي السدسولة  تسثل .اإلدارة املدرسية ،خامًشا
عغ خمق بيئة مجرسية جاذبة بػية تحقيق األىجاؼ التعميسية، ويتحجد نجاح تصبيق التعمع 

، مغ خلؿ الصمبةالتعاوني بشجاح اإلدارة السجرسية مغ خلؿ تػفيخ الستابعة اليػمية لمسعمسيغ و 
مشاسب  االنزباط السجرسي، والػقػؼ عمى ما يمـد ذلظ مغ احتياجات، وتػفيخ مشاخ مجرسي 

لمتعميع مغ خلؿ تحديغ جػدة التعميع، واالىتساـ بالسعمع مغ خلؿ إرسالو لحزػر دورات 
كاؼية تديج مغ مياراتو داخل الرف لتصبيق التعمع التعاوني، كسا يجب عمى اإلدارة السجرسية 
تػضيح األىجاؼ التعميسية والسخونة في الخصػات الستبعة لتحؿيقيا، إضافًة إلى تػفيخ 
ية وأسمػًبا مغ أساليب  التكشػلػجيا داخل الرفػؼ الجراسية وجعميا جدًءا مغ البيئة الرؽ ِّ

تػفيخ التعديد السادي والسعشػي  أنو مغ السيعالتجريذ لتحقيق تعميع نػعي ٍّ مسيد، كسا 
حيغ يصبقػف التعمع التعاوني داخل الرفػؼ الجراسية، بيجؼ تذجيعيع لتقجيع لمسعمسيغ الم

 .(٢11٤، الياسيغ والسديميع) السديج مغ العصاء
الػسائل التعميسية جدٌء ال يتجدأ مغ عسمية التعميع، نطًخا  تعج .الوسائل التعليمية ،سادًسا

 الصمبةلكػنيا تدتقصب وتدتيجؼ حػاس الستعمع، وأفزل ىحه الػسائل ما كاف يحاكي واقع 
وبيئتيع، وىشاؾ مغ يشطخ إلييا عمى أنيا تقـػ مقاـ السعمع، إال أنيا تعجُّ وسيمة مدانجة تداعج 

غيخ تقميجي، ويعتسج نجاحيا داخل الرف عشج تصبيق  عمى اكتداب السعخفة بذكل الصمبة
التعمع التعاوني عمى وضػح الػسيمة التعميسية، سػاء كانت صػتية أـ كتابية، كسا يجب أف 

أثشاء تصبيق التعمع التعاوني داخل  تكػف الػسيمة التعميسية متشاسقة ومشط سة مع مجة العخض 
التكاليف السادية، وأف تكػف ملئسة  وقميمة  جة، سيمة االستخجاـ، وغيخ معق  و الرف الجراسي، 

إلى تشاسبيا مع األنذصة  وأفكارىع، وخبخاتيع الدابقة، إضافةً  واحتياجاتيع،  الصمبةلخرائز 
داخل السشيج الجراسي، وتحقق األىجاؼ التعميسية داخل السجسػعات، وتشاسبيا مع شخيقة 

 .(٢117، زىاني) ني داخل الرف الجراسيتخصيط السعمع لمجرس أثشاء تصبيق التعمع التعاو 
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 الدراسات الشابكة

يسكغ استعخاض العجيج مغ الجراسات الدابقة بالخغع مغ حجاثة الجراسة الحالية إال أنو 
عمي  أجخى ، حيث ذات الرمة بسػضػع الجراسة والتي ُأجخيت في بيئات عخبية وأجشبية مختمفة

( دراسة ىجفت إلى معخفة أثخ التعمع التعاوني في تحريل مادة األحياء والدمػؾ ٢11٤)
( شالًبا مغ 91مغ ) جراسةعي ِّشة ال تكػنت وقج التشسُّخي لجى شلب الرف الثاني متػسط،

ست العي ِّشة إلى مجسػعتيغ عذػائيًّا، مث مت إحجاىسا  شلب الرف الثاني الستػسط، وُقد ِّ
ومجسػعة ( شالًبا، ٢2)التي درست بصخيقة التعمع التعاوني والسكػنة مغ التجخيبية السجسػعة 

السجسػعتاف في العسخ  توقج تكافأ، ست بالصخيقة االعتيادية( شالًبا در ٢7)ضابصة تتكػف مغ 
الدمشي باألشيخ، والحكاء، والتحريل الدابق لسادة األحياء لمرف األوؿ الستػسط، ومؿياس 

( فقخة 91) يتكػف مغبإعجاد اختبار تحريمي  الباحثافحيث قاـ الصالب الستشس ِّخ وضحيتو، 
سػعة الزابصة اختبارية، وقج أضيخت الشتائج تفػؽ السجسػعة التجخيبية عمى أقخانيع في السج

بستغيخ التحريل وانخفاض مدتػى الدمػؾ التشسُّخي لصلب السجسػعة التجخيبية مقارنة 
 بالسجسػعة الزابصة.

 استخاتيجيةدراسة ىجفت إلى معخفة أثخ ( ٢11٤)  Lazuras أجخى  الزاروسكسا 
ذوي صعػبات  الصمبةالتعمع التعاوني ومقارنتيا بصخيقة التعمع مغ خلؿ األقخاف عمى تحريل 

تع جسع البيانات حيث شالًبا،  ( 121)قج تكػنت عيشة الجراسة مغ التعمع في الخياضيات، و 
أشارت الشتائج وقج ، ؿياس االنبداط واالنقلب، وقائسة مخجعية لمبيئة السجرسيةباستخجاـ م

ت ذوي صعػبا الصمبةإلى زيادة تحريل أدى التعمع التعاوني  استخاتيجيةإلى أف استخجاـ 
كسا بيشت الشتائج عغ عجـ وجػد فخوؽ ، مقارنًة باستخاتيجية تعمع األقخاف التعمع في الخياضيات
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  لمذخرية والبيئة السجرسية.ذات داللة إحرائية 
ة وصؽية ( دارس٢11٤أجخى كلٌّ مغ الياسيغ والسديميع ) باإلضافة إلى ذلظ فقج

ؼ عمى تأثيخ تصبيق التعمع التعاوني  ىجفت إلى  تحميمية لديادة  تعميسية  كاستخاتيجيةالتعخُّ
ية،  مغ السخحمة  ومعمسة  معمًسا (٢91)مغ عي ِّشة الجراسة  وقج تكػنتفاعمية اإلدارة الرؽ ِّ

( فقخة حػؿ اإلدارة الرؽية والتعمع 11حيث صسع الباحثاف استبانة مكػنة مغ ) الثانػية،
وجػد علقة شخدية بيغ استخجاـ استخاتيجية التعمع التعاوني قج أضيخت الشتائج و  التعاوني،

بكل  بذكل صحيح وزيادة فعالية اإلدارة الرؽية بذكل يدسح لمسعمسيغ بالتعامل مع شمبتيع
 .فاعمية ومخونة

( ٢119مغ بخاري ومذخؼ ) كلًّ فت الجراسة التجخيبية التي أجخاىا وفي السقابل ىج
اعمية التعمع التعاوني في تحديغ قجرات الستعمسيغ في مادة قػاعج المغة العخبية ف إلى دراسة

( شالبة مغ شمبة الرف 28و ) ا( شالبً 28، وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )لمرف الدادس
تع تجريديا بصخيقة التعمع  تجخيبيةلكل فئة أحجاىسا  الدادس، تع تقديسيا إلى مجسػعتيغ

، حيث قاـ الباحثاف بإجخاء اختبار تع تجريدييا بصخيقة التقميجية وضابصة التعاوني، واألخخى 
وجػد فخوؽ ذات داللة لمتحقق مغ فخضيات الجراسة، وقج أثبتت الشتائج  بعج التجخيب تحريمي

إحرائية بيغ السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية لرالح السجسػعة التجخيبية في متػسط 
 ُتعدى لستغيخ الجشذ لرالح اإلناث.ة إحرائية الجرجات، ووجػد فخوؽ ذات دالل

معخفة أثخ استخجاـ فقج ىجفت إلى ( ٢112العتػـ، وخميل، والرسادي )أما دراسة 
بمغت  وقجذوي صعػبات التعمع في الخياضيات،  الصمبةالتعمع التعاوني في تحريل  استخاتيجية

 حيث قاـ الباحثػف  بية وضابصة،مجسػعتيغ تجخي تقديسيع إلىتع  ( شالًبا وشالبة ٤1العي ِّشة )
وقج ، لتحقيق أىجاؼ الجراسة ، والفيع، والتصبيق(خإعجاد اختبار تحريمي في مدتػيات )التحكب
ذوي صعػبات  الصمبةفي تحديغ تحريل  شارت الشتائج إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية أ

لرالح السجسػعة ني ُتعدى إلى استخجاـ استخاتيجية التعمع التعاو التعمع في الخياضيات 
 لجشذ.ستغيخ اُتعدى لوعجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية  التجخيبية

التعمع  استخاتيجيةفاعمية  تجخيبية ىجفت إلى معخفة( دراسة ٢117كعػاف ) وقج أجخت
حل السذكلت في رفع الكفاية االجتساعية لجى شلب الرف الثالث  واستخاتيجيةالتعاوني 

الرف  شمبةمغ  شالًبا وشالبة( 92)قج تكػنت عيشة الجراسة مغ االبتجائي بسجيشة الجمفة، و 
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الكفاية االجتساعية لسؿياس الدمػؾ االجتساعي الباحثة جدء  حيث استخجمتالثالث االبتجائي، 
ره ميخيل ) وقج ( بتصػيخه إلى العخبية، 1999(، وقامت الدبيجي )1991السجرسي الحي شػ 

في مجسػعتي الجراسة  الصمبةشتائج عغ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ نتائج الكذفت 
لرالح ُتعدى إلى استخاتيجيات التعمع التعاوني وحل السذكلت في مؿياس الكفاية االجتساعية 

 .السجسػعة التجخيبية
إلى  (٢117) Unal & Cakirيػناؿ وشاكيخ  ية التي أجخاىاالجراسة الشػع وىجفت

حػؿ بيئة التعمع التعاوني بجعع مغ تقشيات الػيب الجيشاميكية لترسيع بيئة  الصمبةآراء  معخفة
 الصمبةتعميسية تعاونية قائسة عمى السذكلت تجعسيا تقشيات الػيب الجيشاميكية وفحز آراء 

شالًبا، عسمػا في بيئة تعميسية مجعػمة  (12الجراسة مغ )وقج تكػنت عيشة ، حػؿ بيئة التعمع
تع إعجاد استسارة مقابمة شبو حيث بتقشيات الػيب الجيشاميكية مغ أجل حل السذكلت، 

مشتطسة تتألف مغ أسئمة حػؿ بيئة التعمع التي تجعسيا تقشيات الػيب الجيشاميكية، وفي نياية 
أضيخت الشتائج قج دة مع مجسػعات التعمع التعاوني، و الجراسة ُأجخيت السقابلت الجساعية السخك

أف ىشاؾ أربعة مػضػعات تخكدت عمييا استجابات العيشة وىي: الجػانب اإليجابية لبيئة 
التعمع، والرعػبات التي تػاجو بيئة التعمع، ومدايا بيئة التعمع، والسيارات السكتدبة نتيجة 

 لمسذخوع.
 التعليل على الدراسات الشابكة

يتزح بأنو يػجج العجيج مغ الجراسات لجراسات الدابقة ستعخاض اامغ خلؿ 
)عمي،  اتالتي تصخقت لمتعمع التعاوني، حيث اىتست دراس والشػعية ،والػصؽية ،التجخيبية

 أثخ التعمع التعاوني( بسعخفة ٢119؛ وبخاري ومذخؼ، ٢11٤، Lazrus؛ والزراوس ٢11٤
عمى العجيج مغ الستغيخات كالتحريل الجراسي في بعس السػاد الجراسية لمسخحمتيغ االبتجائية 
والستػسصة لجى الصمبة العادييغ وذوي صعػبات التعمع، باإلضافة إلى مقارنة فعالية 

بعجد مغ االستخاتيجيات األخخى، كحلظ فقج تصخقت دراسة الياسيغ استخاتيجية التعمع التعاوني 
( إلى معخفة تأثيخ استخجاـ استخاتيجية التعمع التعاوني عمى زيادة فاعمية ٢11٤)يع والسديم

إضافًة إلى ذلظ فقج حاولت بعس الجراسات الدابقة دراسة تأثيخ استخجاـ  اإلدارة الرؽية،
إضافًة إلى (، ٢117)استخاتيجية التعمع التعاوني عمى الكفاءة االجتساعية مثل دراسة كعػاف 

إلى دراسة آراء الصمبة حػؿ قج تصخقت  ( ٢117) Unal & Cakirناؿ وشاكخيػ دراسة  أف
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 .بيئات التعمع التعاوني
التعمع التعاوني في استخجاـ الجراسات الدابقة تسكج عمى أىسية  ذلظ فإفومغ خلؿ 

 بعس استخاتيجيات التعمع، وأفزميتو عمى الصمبةلجى  سخي شالتانخفاض مدتػى الدمػؾ 
كسا أف استخجاـ استخاتيجية التعمع التعاوني قج كاف لو تأثيًخا إيجابًيا عمى التحريل  ،األخخى 

أثبتت الجراسات الدابقة اتجاىات باإلضافة إلى ذلظ فقج ، الجراسي والكفاءة االجتساعية
 إيجابية مغ الصمبة وأساتحة الجامعة نحػ استخجاـ استخاتيجية التعمع التعاوني. 

عيشة الجراسة الحالية غ الجراسات الدابقة والجراسة الحالية في قج كاف التذابو بيو 
وبعس متغيخاتيا، وفي السقابل يطيخ االختلؼ بيغ الجراسات الدابقة والجراسة الحالية في 
كػنيا تجرس معػقات استخجاـ استخاتيجية التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع 

، األمخ الحي لع تتصخؽ نجرة استخجاـ التعمع التعاوني تشاقر ، كسا أنيا داخل الفرػؿ الجراسية
ة في بيئات االستخاتيجي ىحه الخغع مغ أنيا قج أثبتت فعالية استخجاـعمى لو الجراسات الدابقة 

دراسة معػقات استخجاـ استخاتيجية  تجععمسشخات حؿيقة  وجػد، مس ا يسكج التعمع السختمفة
ؼ عمييا في سبيل تصبيق التعمع التعاوني أىسية حرخ التعمع التعاوني، و  تمظ السعػقات والتعخُّ

 .السختمفة في البيئات التعميسية االستخاتيجيةة سعًيا لديادة فاعمي -تصبيًقا احتخاؼيًّا-وتفعيمو 
 مهوج الدراسة وإجراءاتوا

 مهوج الدراسة

الػصفي  سشيجالوأىجافيا، استخجـ الباحثاف الحالية في ضػء شبيعة الجراسة   
السدح االجتساعي مغ خلؿ إجخاء حرخ شامل لسعمسي الرف الخابع االبتجائي في  وباألخز

ؼ عمى معػقات  السمحق بياجسيع السجارس  بخامج صعػبات التعمع في مجيشة القخيات لمتعخُّ
استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة 

ؼ السدح االجتساعي بأنو شكل مغ أشكاؿ الجراسات السدحية التي تدعى إلى القخ  يات. وُيعخ 
الػضع الخاىغ حػؿ  لمػصػؿ إلى خلصاتوتأويميا  تدجيل وجسع البيانات وتحميميامحاولة 

 (.٢112)عساد، معيشة لشطاـ اجتساعي أو لجساعة 
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 جمتمع الدراسة وعيِّهتوا

مغ جسيع معم ِّسي الرف الخابع االبتجائي والبالغ عجدىع  يتكػف مجتسع الجراسة الحالية
مجرسة ممحق بيا غخفة مرادر خاصة بالصمبة ذوي صعػبات التعمع،  (19)في  معمًسا (99)

وقج قاـ الباحثاف بتػزيع االستبانة عمى جسيع افخاد مجتسع الجراسة وعميو فإف عيشة الجراسة 
( يطيخ وصف تفريمي لعيشة الجراسة وفقا لستغيخاتيا 1ىػ ذاتو مجتسعيا. وفي الججوؿ رقع )

 السدتقمة.
 :0جذول 

 لعٌُت الذراست وفقب لوتغُراتهب الوستقلتوصف تفصُلٍ 

 عذد أفراد انعينت فئبث انًتغير انًتغير انًستقم

 انتخصصبث انعًهيت نهًشبركين 

 

 17 اجتوبعُبثــ 

 22 دراسبث إسالهُتــ 

 15 ــ رَبضُبث

 16 علىمــ 

 25 لغت عربُتــ 

 انخبرة انعًهيت نهًشبركين 
 14 سٌىاث 5أقل هي ــ 

 18 سٌىاث 11إلً  6هي ــ 

 63 فأكثر سٌت 11ــ هي 

 انذرجبث انعهًيت نهًشبركين 
 74 ــ بكبلىرَىس

 7 ــ دبلىم عبلٍ

 14 ــ هبجستُر

 95 انًجًوع انكهي ألفراد انعينت

 أداة الدراسة

 عمى مجرج لكيخت الخساسي )أوافق بذجة، ( فقخة11)تع ترسيع استبانة تتزسغ 
معػقات خاصة بالسحتػى التالية:  األبعادوأوافق، ومحايج، وال أوافق، وال أوافق بذجة( تتزسغ 

ومعػقات خاصة ، عبارات (8)بػاقع ومعػقات خاصة بالبيئة ، عبارات (2)بػاقع  الجراسي
. كسا تتزسغ قدع خاص بالستغيخات السدتقمة لمجراسة، وىي: عجد سشػات عبارة( 11) بػاقع

 وتخرراتيع العمسية.ريدية، والسسىل العمسي الحي يحسمو السعمسػف، الخبخة التج
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 الصدم والجبات

تع التحقق مغ صجؽ االستبانة باستخجاـ الرجؽ الطاىخي مغ خلؿ تحكيسيا مغ قبل      
( يػضح ٢تع التحقق مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي ليا، والججوؿ رقع ) ( مغ الخبخاء. كسا8)

التحقق مغ ثبات االستبانة مغ خلؿ حداب  - أيًزا -مسشخات االتداؽ الجاخمي. كسا تع 
 ( يبيغ مسشخات الثبات. 1والججوؿ رقع ) ،معامل كخونباخ ألفا

 :٢ججوؿ 
 صجق االتداق الجاخمي لألداة الجراسة

 معامل االرتباط محاور االستبانة
 :07,0 معهقات خاصة بالمحتهى الجراسي البعج األوؿ 
 :07,0 معهقات خاصة بالبيئة الرفية البعج الثاني 
 :07 معهقات خاصة بالمعمم البعج الثالث,, 
 :07,0 معهقات خاصة بالظالب البعج الخابع 

 :1ججوؿ 
 معامالت ثبات أداة الجراسة

 كخونباخ ألفا محاور االستبانة
 :07,0 معهقات خاصة بالمحتهى الجراسي البعج األوؿ 
 :07,0 معهقات خاصة بالبيئة الرفية البعج الثاني 
 :07,0 معهقات خاصة بالمعمم البعج الثالث 
 :07,0 معهقات خاصة بالظالب البعج الخابع 

 0700 الثبات العاـ ألداة الجراسة

 أساليب املعاجلة اإلحصائية

  كالتكخارات، والشدب السئػية، والستػسصات، واالنحخافات السعيارية.اإلحراء الػصفي 
  اإلحراء االستجاللي كسعامل االرتباط بيخسػف، ومعامل كخونباخ ألفا، وتحميل التبايغ

 .الفخوؽ اىات متبػعا باختبار شيؽيو التتبعي لسعخؼ اتج األحادي
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 ومهاقصتوا نتائج الدراسة

 التعمعالدساؿ البحثي األوؿ، ما أبخز السعػقات التي تحج مغ استخجاـ نتائج         
التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة القخيات مغ 

 وجية نطخ معمسي التعميع العاـ؟
لإلجابة عمى ىحا الدساؿ، تع حداب التكخارات، والشدب السئػية، والستػسصات  

واالنحخافات السعيارية، والختب الستجابات أفخاد العي ِّشة عمى العبارات الخاصة بكل الحدابية، 
إلى  شيػعا( الشتائج مختبة مغ حيث األكثخ ٤بعج مغ أبعاد االستبانة. ويمخز الججوؿ رقع )

 .شيػعااألقل 
 :٤ججوؿ 

الخابع االبتجائي تختيب معهقات استخجام التعمم التعاوني مع الظمبة ذوي صعهبات التعمم في الرف 
 بمجينة القخيات من وجية نغخ معممي التعميم العام من حيث ندبة شيهعيا

معػقات استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات 
 التعمع في القخيات

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 التختيب

 :0 07,0 0700 معهقات خاصة بالمحتهى الجراسي البعج األوؿ 
 0 ,070 0704 معهقات خاصة بالبيئة الرفية الثاني: البعج 
 :4 0700 0700 معهقات خاصة بالمعمم البعج الثالث 
 :0 07,0 0700 معهقات خاصة بالظالب البعج الخابع 

السعػقات ( يتبيغ بأف ٤مغ خلؿ استعخاض الشتائج السػضحة في الججوؿ )         
السعػقات و حيث أنيا أتت في السختبة األولى، ا الصمبة كانت ىي األكثخ شيػعً بالستعمقة 

الستعمقة بالسعمع في السختبة الثانية، ثع السعػقات الخاصة في البيئة الرؽية في السختبة 
ا السعػقات الخاصة بالسحتػى الجراسي في السختبة الخابعة واألقل شيػعا الثالثة، وأخيخً 

الصمبة ذوي صعػبات التعمع أف ى ويعدو الباحثاف ىحه الشتيجة إلبيغ باقي السعػقات. 
ػ التبايغ الحاد بيغ ما ىػ متػقع مشيع وأدائيع الفعمي ويربحػف  غالًبايطيخ لجييع ػ 

ا ما بيغ الرف الثالث والخابع. ولعل تأخخ تقجيع مسىميغ لخجمات التخبية الخاصة قانػنيً 
دعػدية خجمات التخبية الخاصة بحدب الشسػذج السدتخجـ في السسمكة العخبية ال

والسدتشج إلى محظ التبايغ يفاقع مذكلتيع الدمػكية االجتساعية ويعقج مغ صعػباتيع 
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األكاديسية مسا يجعل فخص نجاح استخجاـ التعمع التعاوني معيع محجودة، كسا أف 
ضعف بخامج التشسية السيشية في مجيشة القخيات ػ قج ػ يفدخ ضيػر السعػقات الخاصة 

 بشفذ الػقت واإليجابية للىتساـ انية. إال أف الشتيجة السثيخةبالسعمع في السختبة الث
تسثمت في كػف السعػقات الخاصة بالبيئة الرؽية والسحتػى الجراسي لع تكغ شائعة إذ 

 .في السختبتيغ الثالثة والخابعة جاءتأنيا 
الدساؿ البحثي الثاني، ما مجى اختلؼ معمسي التعميع العاـ في تقجيخىع نتائج         

لسعػقات استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع 
لتخرراتيع العمسية )اجتساعيات، ودراسات إسلمية،  تبًعااالبتجائي بسجيشة القخيات 

، ولغة عخبية(؟  ورياضيات، وعمـػ
بة عمى ىحا الدساؿ، تع استخجاـ تحميل التبايغ األحادي لمتعخؼ عمى مجى تأثيخ لإلجا 

، ولغة عخبية( عمى  تخرز السعمسيغ )اجتساعيات، ودراسات إسلمية، ورياضيات، وعمـػ
استجاباتيع في تقجيخ لسعػقات استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في 

( يمخز الشتائج الستعمقة بيحا 9جيشة القخيات. والججوؿ رقع )الرف الخابع االبتجائي بس
  الدساؿ.
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 :9ججوؿ 
لمعهقات استخجام التعمم التعاوني مع في تقجيخىم  التعميم العاممعممي ل التخرص العمميدور متغيخ 

 الظمبة ذوي صعهبات التعمم في الرف الخابع االبتجائي بمجينة القخيات
مجسػع  السجسػعات األبعاد

 السخبعات
درجات 
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

ؾيسة 
 ؼ

مدتػى 
 الجاللة

السحتػى 
 الجراسي

بين 
 المجمهعات

0700 0 070, 
0700 07,0 

غيخ 
داخل  دالة

 المجمهعات
0,700 00 07,0 

  00 00700 المجمهع

البيئة 
 الرؽية

بيغ 
 السجسػعات

1881 ٤ 18٢1 
غيخ  1878 18٤9

داخل  دالة
 السجسػعات

٤1811 91 18٤2 

  9٤ ٤1881 السجسػع

 السعمع

بيغ 
 السجسػعات

1822 ٤ 18٤1 
غيخ  1819 181٢

داخل  دالة
 السجسػعات

118٢1 91 1817 

  9٤ 1٤882 السجسػع

 الصالب

بيغ 
 السجسػعات

٢89٤ ٢ 1871 

غيخ  18٢٤ 18٤1
 دالة

داخل 
 السجسػعات

٤781٤ 91 189٢ 

  9٤ ٤9899 السجسػع

 الجرجة
 الكمية

بيغ 
 السجسػعات

18٤ ٢٤ 1811 

غيخ  1871 1819
 دالة

داخل 
 السجسػعات

٢98٤9 91 188٢ 

  9٤ ٢2828 السجسػع
     فأقل 1819*فخوؽ دالة عشج مدتػى  
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( يتبيغ عجـ وجػد فخوؽ 9غ خلؿ استعخاض الشتائج السػضحة في الججوؿ رقع )م         
تقجيخىع لسعػقات استخجاـ التعمع ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد عيشة الجراسة في 

 تبًعاالتعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة القخيات 
وىحا  ،تساعيات، ودراسات إسلمية، ورياضيات، وعمػـ، ولغة عخبية(لتخرراتيع العمسية )اج

ػ تشدجع مع السقخرات  غالًباتخررات السعمسيغ العمسية والتي ػ ػ بعبارة أوضح ػ إلى أف يذيخ 
ىع لسعػقات استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ال تسثخ في تقجيخ التي يجرسػنيا في السجارس 

أف جسيع بات. ويعدو الباحثاف ىحه الشتيجة ػ عمى األغمب ػ إلى متصم ذوي صعػبات التعمع
نفذ التجريب واالتجاىات نحػ  ػ تقخيًباالسعمسيغ بغس الشطخ عغ تخرراتيع لجييع ػ 

استخجاـ التعمع التعاوني في صفػفيع غيخ الستجاندة والتي تحتػي عمى بعس الصمبة مغ 
( التي أثبتت وجػد ٢118يجة دراسة بلؿ )وتختمف ىحه الشتيجة مع نت .ذوي صعػبات التعمع

فخوؽ ذات داللة إحرائية في اتجاىات األساتحة الجامعييغ نحػ استخجاـ استخاتيجية التعمع 
 التعاوني ُتعدى لتتخرز العمسي ليع.

الدساؿ البحثي الثالث، ما مجى اختلؼ معمسي التعميع العاـ في تقجيخىع نتائج          
لسعػقات استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع 

 11إلى  2سشػات، ومغ  9لخبخاتيع العسمية )أقل مغ  تبًعااالبتجائي بسجيشة القخيات 
 سشة فأكثخ(؟ 11سشػات، ومغ 

لإلجابة عمى ىحا الدساؿ، تع استخجاـ تحميل التبايغ األحادي لمتعخؼ عمى مجى تأثيخ  
( عمى سشة فأكثخ 11سشػات، ومغ  11إلى  2سشػات، ومغ  9أقل مغ السعمسيغ ) خبخة

لسعػقات استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في  ىعاستجاباتيع في تقجيخ 
( يمخز الشتائج الستعمقة بيحا 2ي بسجيشة القخيات. والججوؿ رقع )الرف الخابع االبتجائ

 الدساؿ. 
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 :5جذول 

العبم فٍ تقذَرهن لوعىقبث استخذام التعلن التعبوًٍ هع الطلبت روٌ  هعلوٍ التعلُندور هتغُر خبرة 
 صعىببث التعلن فٍ الصف الرابع االبتذائٍ بوذٌَت القرَبث

يجًوع  انًجًوعبث األبعبد

 انًربعبث

درجبث 

 انحريت

يتوسط 

 انًربعبث

قيًت 

 ف

يستوى 

 انذالنت

انًحتوى 

 انذراسي

بُي 

 2014 2 4018 الوجوىعبث

2089 1016 
غُر 

داخل  دالت

 1071 92 65015 الوجوىعبث

  94 69013 الوجوىع

انبيئت 

 انصفيت

بُي 

 1014 2 10185 الوجوىعبث

1019 1091 
غُر 

داخل  دالت

 1045 92 41073 الوجوىعبث

  94 41081 الوجوىع

 انًعهى

بُي 

 1031 2 1062 الوجوىعبث

1083 1044 
غُر 

داخل  دالت

 1073 92 34024 الوجوىعبث

  94 34086 الوجوىع

 انطبنب

بُي 

 1054 2 1017 الوجوىعبث

1011 1037 
غُر 

 دالت
داخل 

 1053 92 48088 الوجوىعبث

  94 49095 الوجوىع

انذرجت 

 انكهيت

بُي 

 1033 2 10662 الوجوىعبث

1017 1032 
غُر 

 دالت
داخل 

 1028 92 260121 الوجوىعبث

  94 260683 الوجوىع

     فأقل 1015*فروق دالت عٌذ هستىي    
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( يتبيغ عجـ وجػد فخوؽ 2مغ خلؿ استعخاض الشتائج السػضحة في الججوؿ رقع )
ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد عيشة الجراسة في تقجيخىع لسعػقات استخجاـ التعمع 

 تبًعاالتعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة القخيات 
(، وىحا سشة فأكثخ 11سشػات، ومغ  11إلى  2سشػات، ومغ  9ل مغ أقالعمسية ) لخبخاتيع

ال تسثخ في تقجيخىع لسعػقات استخجاـ العسمية السعمسيغ  خبخاتيذيخ ػ بعبارة أوضح ػ إلى أف 
التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع متصمبات. ويعدو الباحثاف ىحه الشتيجة ػ عمى 

سشة  11اد العيشة ىع مغ السعمسيغ الخبخات الحيغ تديج خبختيع عغ فخ أغالبية  األغمب ػ إلى أف
ا. ولعل مغ مسا ػ قج ػ يديع في عجـ ضيػر الفخوؽ بيشيع وبيغ باقي بذكل جمي وداؿ إحرائيً 

لستغيخ الخبخة كانت قخيبة إلى الجاللة  تبًعانافمة القػؿ اإلشارة إلى أف الفخوؽ بيغ السعمسيغ 
ا اإلحرائية في بعج السحتػى الجراسي لرالح السعمسيغ األقل خبخة، وىحه قج تكػف مسشخً 

وتتفق ىحه الشتيجة مع  .ا لسحجودية خبختيع التجريدية في الرفػؼ غيخ الستجاندةنطخً  معقػالً 
داللة إحرائية في اتجاىات  ( التي أثبتت عجـ وجػد فخوؽ ذات٢118نتيجة دراسة بلؿ )

 األساتحة الجامعييغ نحػ استخجاـ استخاتيجية التعمع التعاوني ُتعدى لمخبخة العمسية.

الدساؿ البحثي الخابع، ما مجى اختلؼ معمسي التعميع العاـ في تقجيخىع نتائج         
لخابع لسعػقات استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف ا

، وبكالػريػس، دبمـػ عاليلسسىلتيع العمسية ) تبًعااالبتجائي بسجيشة القخيات 
 (؟ ماجدتيخو 

لإلجابة عمى ىحا الدساؿ، تع استخجاـ تحميل التبايغ األحادي لمتعخؼ عمى مجى تأثيخ  
( عمى استجاباتيع في ماجدتيخ، وبكالػريػس، و دبمـػ عاليالسسىلت العمسية لمسعمسيغ )

تقجيخىع لسعػقات استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع 
 ( يمخز الشتائج الستعمقة بيحا الدساؿ. 7االبتجائي بسجيشة القخيات. والججوؿ رقع )
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 : 1جذول 

لوعىقبث استخذام التعلن التعبوًٍ هع الطلبت دور هتغُر هؤهالث هعلوٍ التعلُن العبم العلوُت فٍ تقذَرهن 
 روٌ صعىببث التعلن فٍ الصف الرابع االبتذائٍ بوذٌَت القرَبث

يجًوع  انًجًوعبث األبعبد

 انًربعبث

درجبث 

 انحريت

يتوسط 

 انًربعبث

قيًت 

 ف

يستوى 

 انذالنت

انًحتوى 

 انذراسي

بُي 

 3031 2 6061 الوجوىعبث

 دالت 1011 4085
داخل 

 1068 92 62053 الوجوىعبث

  94 69013 الوجوىع

انبيئت 

 انصفيت

بُي 

 1091 2 3079 الوجوىعبث

 دالت 1011 4095
داخل 

 1041 92 38012 الوجوىعبث

  94 41081 الوجوىع

 انًعهى

بُي 

 1071 2 1042 الوجوىعبث

1096 1015 
غُر 

داخل  دالت

 1036 92 33043 الوجوىعبث

  94 34068 الوجوىع

 انطبنب

بُي 

 1071 2 5081 الوجوىعبث

داخل  دالت 1011 6014

 1036 92      44016 الوجوىعبث

  94 49095 الوجوىع

انذرجت 

 انكهيت

بُي 

 1099 2 3099 الوجوىعبث

داخل  دالت 1011 8019

 1025 92 22069 الوجوىعبث

  94 26086 الوجوىع

  فأقل     1015*فروق دالت عٌذ هستىي  
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( يتبيغ وجػد فخوؽ ذات 7مغ خلؿ استعخاض الشتائج السػضحة في الججوؿ رقع )
داللة إحرائية في استجابات أفخاد عيشة الجراسة في تقجيخىع لسعػقات استخجاـ التعمع التعاوني 

في أبعاد السحتػى  مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي بسجيشة القخيات
، دبمـػ عاليالعمسية ) لسسىلتيع تعدى  جراسي، والبيئة الرؽية، والصالب، والجرجة الكميةال

كاف السعمسيغ العسمية  مسىلت(، وىحا يذيخ ػ بعبارة أوضح ػ إلى أف ماجدتيخوبكالػريػس، و 
في تقجيخىع لسعػقات استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات  اليا أثخ داؿ احرائيً 

، وبكالػريػس، دبمـػ عاليولسعخفة إلى أي فئة مغ فئات الجرجات العمسية ) ،التعمع متصمبات
( تتجو تمظ الفخوؽ، قاـ الباحثاف بإجخاء االختبار التتبعي شيؽيو لمسقارنة بيغ ماجدتيخو 

 ( يمخز الشتائج الستعمقة بيحا التحميل.8الستػسصات، والججوؿ رقع )
 :.جذول 

، وبكبلىرَىس، دبلىم عبلًٍتبئج اختببر شُفُه التتبعٍ لتحذَذ لصبلح أٌ هي فئبث الذرجت العلوُت )
 ( َوكي أى تعزي الفروق الذالت إحصبئُبهبجستُرو

 انًتوسط انعينت انذرجت انعهًيت انبعذ
دبهوو 

 عبني
 يبجستير بكبنوريوس

 انًحتوى

 انذراسي

 ٍ4011 7 دبلىم عبل -   

 10741 -  3097 74 بكبلىرَىس* 

 10741-  3023 14 هبجستُر-* - 

انبيئت 

 انصفيت

 ٍ3086 7 دبلىم عبل -   

 10552 -  4012 74 بكبلىرَىس* 

 10552-  3057 14 هبجستُر-* - 

 انطبنب

 ٍ4029 7 دبلىم عبل -   

 10686 -  4021 74 بكبلىرَىس* 

 10686-  3051 14 هبجستُر-* - 

انذرجت 

 انكهيت

 ٍ4014 7 دبلىم عبل -   

 10581 -  4011 74 بكبلىرَىس* 

 10581-  3052 14 هبجستُر-* - 

 فأقل 1015*فروق دالت عٌذ هستىي 

( يتبيغ بأف الفخوؽ ذات 8مغ خلؿ استعخاض الشتائج السػضحة في الججوؿ رقع )
في استجابات معمسي التعميع العاـ عشج التي أضيخىا تحميل التبايغ األحادي الجاللة اإلحرائية 
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تقجيخىع لسعػقات استخجاـ التعمع التعاوني مع الصمبة ذوي صعػبات التعمع في الرف الخابع 
كانت  الجرجة العمسية الختلؼ الجرجة العمسية لمسعمسيغ والتي تعدى االبتجائي بسجيشة القخيات 

ػ  ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة .البكالػريػس في جسيع األبعادمغ حسمة لرالح السعمسيغ 
مسا ػ قج ػ  البكالػريػس كانػا أغمب أفخاد عيشة الجراسةكػف السعمسيغ مغ حسمة درجة  بػاقعية ػ

يسكغ أف تعدى ىحه الشتيجة إلى  أيًزايخجح كفتيع أثشاء السقارنات اإلحرائية. وفي السقابل، 
بيغ السعمسيغ  والخبخة العمسية ا ػ في التأىيل العمسي والشزج السعخفيندبيً وجػد فجػة كبيخة ػ 

مغ حسمة البكالػريػس والسعمسيغ مغ حسمة الساجدتيخ وىحا ما جعل السعمسيغ مغ حسمة 
الساجدتيخ، وتختمف  البكالػريػس أكثخ حجة في تقجيخ السعػقات وابخازىا مغ أقخانيع مغ حسمة

( التي لع تثبت وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية ٢118اسة بلؿ )ىحه الشتيجة مع نتيجة در 
 ُتعدى إلى الخبخة التعميسية لعيشة الجراسة.

 التوصيات

لعل مغ أىع التػصيات التي يقجميا الباحثاف بعج إنجاز ىحه الجراسة ىي ضخورة إعادة   
ية الفع الة  لتكثيف مياراتالشطخ في بخامج إعجاد السعمسيغ قبل وأثشاء الخجمة  وترسيع اإلدارة الرؽ ِّ

غيخ الستجاندة والتي  الرفػؼاستخجاـ التعمع التعاوني في  بسا يديع في تفعيلبصاقات األنذصة 
. كسا يػصي الباحثاف إلى أىسية إعادة الشطخ في تحتػي عمى بعس الصمبة مغ ذوي صعػبات التعمع

ى االختبارات التحريمية التقميجية وال تعتسج ا حيث أنيا تعتسج عمأساليب التقػيع السدتخجمة حاليً 
مشتجات الصمبة اإلبجاعية أو مياراتيع األدائية. كسا أنو مغ األىسية بسكاف التأكيج عمى ضخورة العشاية 
في البيئة الرؽية عمى كافة األصعجة وتػفيخ متصمبات استخجاـ أساليب واستخاتيجيات تجريذ 

أىسية إعادة الشطخ في السشاىج الجراسية بحيث تعدز ميارات  ، يػصي الباحثاف عمىأيًزامتشػعة. و 
التفكيخ العميا كالتحميل والتقػيع والتخكيب بسا يديع في تشسية قجرات الصمبة في التفكيخ الشاقج وحل 

. كسا يػصي الباحثاف السعمسيغ والسسارسيغ عمى تصػيخ مياراتيع وتشسية قجراتيع التجريدية السذكلت
ت التعمع الشذط وعمى وجو الخرػص استخجاـ التعمع التعاوني في دروسيع مسا في جسيع مجاال

ؾيع و  ،ميارات التػاصلواكتدابيع  ،تحفيد الصمبة عمى اإلحداس بالسدسوليةسيقػد بالشياية إلى 
  ، وإدارة الػقت، وغيخىا.العسل الجساعي
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 املراجع 

 :العربيةاملراجع 
 القاىخة: مكتبة االنجمه المرخية. اضظخابات التعمم.(. 4000محمهد جمال ) ،العدائمأبه 

أثخ استخجام استخاتيجية التعمم التعاوني في تنمية ميارات التفكيخ الناقج لجى (. 4000األستاذ، أحمج )
)رسالة ماجدتيخ، جامعة  طمبة الرف العاشخ في مبحث الجغخافيا بمحافغة شمال غدة

األزىخ، غدة(. استخجعت من 
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=00000, 

مجمة  استخاتيجية تخبهية لتظهيخ المناىج الجراسية في قدم المغة العخبية،   .(4000سجي، سعيج جاسم )األ
 .0,-00 (،0)، آداب ذي قار

التعمم التعاوني في تحدين قجرات المتعممين في مادة قهاعج  .(4000طارق ) ،عبيخ ومذخف ،بخاري 
 والتكنهلهجيا. الدهدان: جامعة الدهدان لمعمهم .المغة العخبية لمرف الدادس بمخحمة األساس

أثخ استخجام استخاتيجيتين  . (4000وأبه ىجرة، سهزان محمهد سعيج ) البريخ، نذهة عبج المنعم عبج هللا
التحريل الجراسي لجى عينة من  وتحدينلمتعمم النذط في خفض أعخاض النذاط الدائج 

مرخ: مؤسدة التخبية  .لظمبة ذوي صعهبات التعمم مفخطي النذاط بالمخحمة االبتجائيةا
  الخاصة والتأىيل.
عمان: دار المديخة  ،عمم نفذ الظفل غيخ العادي. (,400عبج الناصخ ) ،البظاينة، أسامة دمحم والجخاح

 لمنذخ.
 القاىخة: دار الفكخ العخبي. .التعمم التعاوني .(4000دمحم رضا ) ،البغجادي

(. اتجاىات األساتحة نحه التجريذ باستخاتيجية التعمم التعاوني في التعميم الجامعي ,400نجمة ) ،بالل
-,, (,)، مجمة العمهم االجتماعية .دراسة ميجانية عمى عينة من اساتحة القظب الجامعي

0,. 
مجمة  أسمهب التعمم التعاوني في التحريل الجراسي. استخجام أثخ(. 4000أمل ميجي ) ،البيادلي

 .004-040(، 0)00 ،ابحاث البرخة لمعمهم االندانية
بغجاد: المكتبة  .طخائق التجريذ العامة )المألهف والمدتحجث( (.4000التميمي، عهاد جاسم دمحم )

 دار الحهراء. –الهطنية 
 رام هللا: مخكد اإلعالم والتنديق.. حكيقيالتعمم النذط الرف كمخكد تعمم  .(4004وحيج ) ،جبخان

 .سيكهلهجية التعاون والتنافذ والفخدية .(,000الجبخي، أسماء عبج العال والجيب، دمحم مرظفى )
 القاىخة: عالم الكتب لمنذخ والتهزيع.
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 المؤتمخ .الحاجات التعميمية الظفال صعهبات التعمم واستخاتيجيات معالجتيا .(4000الحمج، الجهىخة )
 .الذخقيةالجولي لرعهبات التعمم بالخياض: ادارة التخبية الخاصة في تعميم البنات بالمنظقة 

 عمان: دار المديخة لمنذخ والتهزيع. .الترميم التعميمي نغخية وممارسة. (0000الحيمة، دمحم محمهد )
 . (00)0، مجمة الثقافة النفدية .صعهبات التعمم .(,000خيخ الداد، فيرل دمحم )

العهامل المداىمة في عيهر المذكالت الدمهكية (. 4000خهجو، آالء والحديني، عبج الناصخ )
الرفية لجى الظالبات ذوات صعهبات التعمم في المخحمة االبتجائية من وجية نغخ معممات 

 )دراسة غيخ منذهرة(، جامعة ججة، ججة.التعميم العام بمجينة مكة المكخمة 
 الحجيث. الكتب عالم األردن: .التعاوني التعمم استخاتيجيات .(0040) داوود محمهد الخبيعي،

مجى تهافخ متظمبات االستجابة لمتجخل في المجارس (. 4000الدارع، أحمج والحديني، عبج الناصخ )
)دراسة غيخ  االبتجائية الحكهمية بمجينة ججة من وجية نغخ معممي ومعممات صعهبات التعمم

 منذهرة(، جامعة ججة، ججة.
رسالة ماجدتيخ غيخ ) االبتجائي التعميم مخحمة في وأىميتيا التعميمية  الهسائل. (,400مخيم ) ،زىاني

 (.جامعة دمحم بهضياف ،الجدائخ ،منذهرة
 القاىخة: عالم الكتب. .ميارات التجريذ (.4000حدن حدين ) ،زيتهن 

تجريدية في ترحيح المفاليم أثخ استخجام ثالث استخاتيجيات  .(,000ياسين ) قعبج الخزاالدنجاري، 
 بغجاد: جامعة بغجاد. .الفيديائية الخاطئة لجى طالبات المخحمة الجامعية

مرخ:  .تنمية اإلبجاع لألطفال ذوي صعهبات التعمم. (,400مخوة ) ،شخيت، أشخف دمحم وحدني
 .مؤسدة حهرس الجولية

اوني في تحريل طالب الرف األول فاعمية استخاتيجية التعمم التع .(4000فالح عبج الحدن ) ،الظائي
 .,00 (،,0) ،مجمة كمية التخبية األساسية ،المتهسط بمادة الكيمياء

أثخ استخجام التعمم التعاوني والخخائط المفاليمية في تحريل (. 4000) جعبج الحميالظخاونة، أحالم 
رسالة ) طمبة الرف الثالث األساسي في مادة المغة العخبية في لهاء المدار الجنهبي

 search.mandumah.comاستخجعت من  .(مؤتو ،جامعة مؤتة ،ماجدتيخ
 عمان: دار المديخة. ،4ط .التجريذ الفعال .(4000عفت مرظفى ) ،اوي ظالظن

استخجام أنمهذجين من نماذج التعمم التعاوني عمى اتجاىات طالب  أثخ .(0000) عبج هللاعباينة، 
ة، مجمة مخكد البحهث التخبهيالرف الدابع األساسي تجاه تعمم الخياضيات في األردن، 

0(,.) 
أثخ استخجام التعمم التعاوني   .(4000والرمادي، عمي دمحم ) ؛وخميل، ياسخ فارس ؛العتهم، نعيم عمي

مجمة الجراسات العخبية في التخبية  ،صعهبات التعمم في الخياضياتفي تحريل الظمبة ذوي 
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  .40-0(، 00) النفذ،وعمم 
 ،جامعة بغجاد ،رسالة ماجدتيخ) معهقات التنمية االجتماعية في اليمن .(4004أحمج دمحم ) ،عتيق

 .ecat.kfnl.govاستخجعت من  .(بغجاد
أثخ التعمم التعاوني في تحريل مادة األحياء والدمهك التنمخي لجى طالب  .(4000تهفيق سميم ) ،عمي

  .4,0-440 (،000)40األساسية، مجمة كمية التخبية  ،الرف الثاني متهسط
بيخوت: دار  .عمم االجتماع والبحث العممي" اإلشكالية، المنيج، المقاربات. (4000عماد، عبج الغني )

 الظميعة لمظباعة والنذخ.
رام  ،مخكد اإلعالم والتنديق التخبهي  .تجارب تخبهية عالمية في التعمم النذط .(4000سالم ) ،عهيذ

 هللا: معيج تجريب المجرسين.
  .,00(، 00)0ة، مجمة دراسات تخبهي ،صعهبات التعمم لجى الظمبة .(4000غني. مثال عبج هللا )

األكاديمية الظمبة الخوضة تذخيص القرهر في بعض الميارات قبل  .(4000ليمى يهسف ) ،كخيم
 تعد: جامعة تعد. .كمؤشخات لرعهبات التعمم

فاعمية استخاتيجية التعمم التعاوني واستخاتيجية حل المذكالت في رفع الكفاية . (,400فاطمة ) ،كعهان
 ،مجمة تظهيخ العمهم االجتماعية .االجتماعية لجى تالميح الدنة الثالثة ابتجائي بمجينة الجمفة

4(00.)  
الحخكة المهجبة عمى  أثخ استخجام التعمم التعاوني في تجريذ وحجة  .(0004مظخ، فاطمة خميفة )

 . 400(، 0) ،المجمة العخبية لمتخبية .الجهانب االنفعالية لمظالب في بخنامج إعجاد المعممين
استخاتيجية التعميم التعاوني وعالقتيا بفاعمية اإلدارة  .(4000الياسين، وفاء سالم والمديميم، دمحم يهسف )

 . ,,-00(، 0)00 ،مجمة العمهم التخبهية والنفدية .الرفية: دراسة ميجانية
 

  



 ....................... معوقات استخدام التعلم التعاوين مع الطلبة ذوي صعوابت التعلم يف الصف الرابع االبتدائي

- 11 - 

- 33 - 

 املراجع األجهبية

Cohen, E. G., & Lotan, R. A. (2114). Designing Groupwork: Strategies for the 
Heterogeneous Classroom Third Edition: Teachers College Press. 

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (1991). Active learning: 

cooperation in the college classroom. Edina, MN: Interaction Book 

Company. 

Johnson, D., & Johnson, R. (2119). An educational psychology success story: 

Social interdependence theory and cooperative learning. Educational 

Research, 38(5), 365-379.  

Lazarus. K (2114). Effect of peer tutoring and cooperative learning 

instructional strategies on mathematics achievement of student with 

learning disabilities in OYO State Nigeria. African journal for 

psychological and social sciences, 17(1).  

Saggers, B. (2116). Supporting students with autism in the classroom: what 

teachers need to know. The Conversation. Retrieved November 5, 2118, 

from https://theconversation.com/supporting-students-with-autism-in-the-

classroom-what-teachers-need-to-know-64814. 

Unal, E., & Cakir, H. (2117). Students' Views about the Problem Based 

Collaborative Learning Environment Supported by Dynamic Web 

Technologies. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 5(2), 

1-19.  

 https://eric.ed.gov/?q=CollaborativeLearning&ft=on&id=EJ1142387  

Wendling, B. J., & Mather, N. (2118). Essentials of evidence-based academic 

interventions: John Wiley & Sons. 

https://theconversation.com/supporting-students-with-autism-in-the-classroom-what-teachers-need-to-know-64814
https://theconversation.com/supporting-students-with-autism-in-the-classroom-what-teachers-need-to-know-64814
https://eric.ed.gov/?q=CollaborativeLearning&ft=on&id=EJ1142387

