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امللص
التعرؼ عمى معوقات استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي
ىدفت ىذه الدراسة إلى ُّ

صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات مف وجية نظر معممييـ؛ وعميو،
فقد تـ تطوير استبانة تكونت مف ( )30عبارة تقيس أبرز معوقات استخداـ التعمـ التعاوني
التي ورد ذكرىا في األدب التربوي ،وىي :معوقات خاصة بالمحتوى الدراسي ،ومعوقات خاصة
بالبيئة الصفية ،ومعوقات خاصة بمعمـ الصؼ في التعميـ العاـ ،ومعوقات خاصة بالطمبة
معمما مف معممي الصؼ الرابع
أنفسيـ .حيث قاـ الباحثاف بتطبيؽ االستبانة عمى ()39
ً
االبتدائي في المدارس االبتدائية الممحؽ بيا برامج صعوبات التعمـ التي بمغ عددىا ()03
مدرسة؛ وذلؾ لمعرفة الفروؽ فيما بينيـ في تقدير معوقات استخداـ التعمـ التعاوني مع
الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي وفقًا لعدد مف المتغيرات ،وىي :عدد
سنوات الخبرة ،والدرجات العممية التي يحممونيا ،وتخصصاتيـ العممية .وقد أسفرت النتائج

شيوعا كانت عمى النحو التالي )0( :المعوقات
عف أف أبرز معوقات استخداـ التعمـ التعاوني
ً
المتعمقة بالطمبة )٢( ،المعوقات المتعمقة بالمعمـ )3( ،المعوقات المتعمقة في البيئة الصفية،
( )٤المعوقات المتعمقة بالمحتوى .كما بينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف المعمميف يمكف أف تُعزى لمتغيري الخبرة العممية والتخصص األكاديمي .وفي المقابؿ،
أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير الدرجة العممية كانت لصالح

المعمميف الحاصميف عمى درجة البكالوريوس عمى حساب حممة الدبموـ العالي والماجستير.
وقد أوصى الباحثاف بضرورة إعادة النظر في برامج إعداد المعمـ سواء قبؿ أو أثناء الخدمة؛

مزيدا مف الدراسات حوؿ ىذه المشكمة البحثية لما لذلؾ مف فوائد كبيرة لعؿ
فضل عف إجراء
ً
ً
مف أىميا استخداـ التعمـ التعاوني في الصفوؼ غير المتجانسة والتي تحتوي عمى بعض
الطمبة مف ذوي صعوبات التعمـ بشكؿ فعاؿ.
الكممات المفتاحية :التعمـ التعاوني ،الطمبة ذوي صعوبات التعمـ ،معممي التعميـ العاـ
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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) studentrelated 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
منذ مطمع القرف المنصرـ كرس الباحثوف والفلسفة  -في مجاالت التربية والدراسات
االجتماعية  -جؿ اىتماميـ في الدراسة والتنظير ألدوار المدرسة باعتبارىا اليد الطولى
لممجتمع وأداتو الفاعمة لحفظ ونقؿ ثقافة ،وقيـ ،ومعارؼ المجتمع التراكمية مف جيؿ آلخر؛
فضل عف كونيا المؤسسة التي تضطمع بمسؤولية إنتاج المواطنيف الصالحيف الذيف
ً
سيسيموف في دفع عجمة التنمية واالزدىار ويحققوف التنافسية العالمية لمجتمعاتيـ .وبناء

عمى ما سبؽ ،فقد كاف لمدراسات واألبحاث التي تتناوؿ الطرؽ واألساليب التي يمكف مف
افر في النشر والتداوؿ بيف أنظمة التعميـ في جميع
نصيبا و ًا
خلليا أف تحقؽ المدرسة أىدافيا
ً
دوؿ العالـ .ومع مطمع عقد التسعينيات  -مف القرف المنصرـ  -قاـ عدد مف الباحثيف في
التأطير لعدد مف الممارسات التربوية الفعالة التي مف أىميا ما يسمى بالتعمـ النشط الذي
نمو يمكف أف يصؿ إليو ُّ
كؿ متعمـ في ٍّ
كؿ جانب مف جوانب النمو
ييدؼ إلى تحقيؽ أقصى ٍّ

العقمية ،والنفسية ،واالجتماعية ،والجسمية (البصير وأبو ىدرة .)٢109 ،ولعمو مف المتعارؼ

عميو  -في األدب التربوي المعاصر -بأف أحد أىـ ممارسات التعمـ النشط ما يسمى بالتعمـ
التعاوني  Cooperative Learningويطمؽ عميو -أحيانا -بالعمؿ الجماعي Group-
 workوالذي يسعى إلى إخراج العممية التعميمية مف قالبيا التقميدي القائـ عمى التمقيف
والحفظ إلى فضاءات حؿ المشكلت ،واإلبداع ،واالنيماؾ بالعمؿ الجماعي الممتع ضمف
مجموعات صغيرة مف الطمبة & (Cohen & Lotan, 2014; Johnson, Johnson,
Smith, 1991; Johnson & Johnson, 2009).
ولعؿ مف أبرز االختلفات التي يتميز بيا التعمـ التعاوني عما سواه مف االستراتيجيات
مركزً لمعممية التعميمية التعممية بينما يتحوؿ دور
ا
التقميدية لمتدريس كونو يجعؿ مف الطالب

ميسر ومييئ ليا.
المعمـ مف مصدر وحيد لممعرفة ومركز لمعممية التعميمية التعممية إلى
ٍّ
فالتعمـ التعاوني ػ إذاً ػ يركز عمى التفاعؿ بيف مجموعات صغيرة مف الطمبة مف أجؿ تدريبيـ ػ

مستقبل بعد تخرجيـ
مبك ار ػ عمى العمؿ في بيئات مشابية لبيئات العمؿ التي سيمتحقوف بيا
ً

جدا كالتفكير الناقد،
ًا
مف النظاـ المدرسي والتي تتطمب
تعزيز لبعض القيـ االجتماعية اليامة ً
والتعاوف ،والتنظيـ ،وتحمؿ المسؤولية ،والمشاركة الفعالة ،ودعـ ميارات التواصؿ ،وميارات

القيادة ،واتخاذ القرار ،وحؿ المشكلت ،وتعزيز مفيوـ الذات ،وزيادة الثقة بالنفس ،وميارات
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الحوار والتواصؿ  .وعميو ،فقد أثبتت الكثير مف الدراسات أف لمتعمـ التعاوني عدد مف الفوائد
الجمة التي يمكف تحقيقيا مف خلؿ استخدامو ،ومنيا :رفع مستوى التحصيؿ الدراسي،
وزيادة الدافعية ،والقدرة عمى التذكر ،وتحسيف الميارات التعبيرية (سميماف ،وابراىيـ ،ونافع،
 .)٢10٢ومف الضروري التأكيد عمى أف الممارسات المتراكمة واألبحاث التجريبية حوؿ التعمـ
التعاوني تؤكد جميعيا أنو ال يمكف أف تتحقؽ تمؾ الفوائد ما لـ يتـ تحديد مياـ وأدوار كؿ

عضو في المجموعات الصغيرة أثناء أداء األنشطة الصفٍّية والل صفية بشكؿ دقيؽ؛ كي ال
يسيطر طالب أو مجموعة مف الطمبة عمى المجموعة ويقؼ البقية موقؼ المتفرج (Cohen
) .& Lotan, 2014فالمعمـ ػ إ ًذا

ميسر لمعممية التعميمية
ًا
ػ دوره ىاـ جدا ،ليس فقط كونو
ليا مف خلؿ إعداد وتصميـ بطاقات األنشطة الصفية

منظما
أيضا ػ كونو
التعممية بؿ ػ ً
ً
واللصفية التي تضمف مشاركة جميع الطمبة (البيادلي.)٢100 ،

وفي المقابؿ ،أكدت العديد مف الدراسات التربوية عمى فوائد أخرى جراء استخداـ
استراتيجية التعمـ التعاوني وخصوصا في الصفوؼ غير المتجانسة وىي تمؾ الصفوؼ
وخصوصا ذوي صعوبات في التعمـ
الدراسية التي تحتوي عمى بعض الطمبة مف ذوي اإلعاقة
ً
) .(Cohen & Lotan, 2014ففي صفوؼ التعميـ العاـ ػ غير المتجانسة ػ يتفاعؿ الطمبة
بشكؿ فعاؿ وتمقائي مما يكسب الطمبة ذوي صعوبات التعمـ الكثير مف السموكيات والميارات
فضل عف كوف
االجتماعية واألكاديمية المرغوب فييا (خوجو والحسيني)2019 ،؛
ً

مناسبا يمكف مف خللو تفريد
تربويا
استراتيجية التعمـ التعاوني ػ كقالب تربوي ػ تعد نسقًا
ً
ً
التعميـ ،وتقديـ تعميـ متمايز يراعي الفروؽ الفردية ،ويضمف مشاركة جميع الطمبة ،ويعزز
ثقة الطمبة بأنفسيـ ،كما أنو يسيـ في خمؽ اتجاىات إيجابية لطمبة التعميـ نحو أقرانيـ مف
احصائيا
ذوي صعوبات التعمـ .وعميو ،فقد بينت بعض الدراسات إلى وجود علقة طردية دالة
ً

بيف الكفاءة االجتماعية في الصؼ والتحصيؿ األكاديمي لطمبة ( .)Saggers, 2016إال أف

استخداـ التعمـ التعاوني بفعالية في الصفوؼ غير المتجانسة يتوقؼ عمى توافر عدد مف
المتطمبات التي يشكؿ غيابيا عائقًا دوف تنفيذه أو تحقيؽ الفوائد المرجوة مف استخدامو،
ومنيا :عدـ توفر مصادر تعميمية خاصة ،أو أدوات ووسائؿ تدريسية مناسبة ،أو غياب

لوجود سجلت التخطيط والتقويـ والمتابعة ،أو ضعؼ تأىيؿ وتدريب المعمميف في تصميـ
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األنشطة الصفية والل صفية الجماعية ،أو ضعؼ ميارات التواصؿ والتعاوف بيف الطمبة
ورفض التقييـ الجماعي ،وغيرىا (األستاذ.)2013 ،

مصكلة الدراسة
في الثلث عقود الماضية نشأت في الواليات المتحدة األمريكية دعوات جادة لضرورة
تدريب الطمبة عمى ميارات العمؿ الجماعي في مرحمة مبكرة مف حياتيـ كردة فعؿ حازمة ضد
إجماال
النزعة الفردانية  individualismوالتنافسية العالية التي تتسـ بيا الثقافة الغربية
ً

 .)(Johnson & Johnson, 2009ومع تطور المعرفة اإلنسانية وتشعب التخصصات
العممية الدقيقة أصبحت الشركات الخاصة والمؤسسات العامة تعتمد في إنجاز مشاريعيا عمى

فرؽ العمؿ متعددة التخصصات والميارات .ومف ىنا ،بدأ التأطير لمتعمـ التعاوني كأحد أىـ
محاور التعميـ النشط الذي ينادي بضرورة إشراؾ الطمبة في مجموعات صغيرة لتأدية مياـ أو
حؿ المشكلت بطريقة جماعية حيث يتبادؿ الطلب األفكار والميارات فيما بينيـ؛ مما يعزز
قيمة الجماعة ويخرج الطمبة مف دائرة التفكير في ذواتيـ إلى التفكير في المجتمع الذي
ينتموف إليو ) .(Cohen & Lotan, 2014وعميو ،فما فتئ الممارسيف التربوييف في
المرحمة االبتدائية ػ بشكؿ عاـ ػ مف محاولة استخدامو مع طمبتيـ بمدارس التعميـ العاـ ذات
الصفوؼ غير المتجانسة؛ لجني ثماره وتعظيـ فوائده مع جميع طمبتيـ بما فييـ ذوي
صعوبات التعمـ.
إال أف مراجعة األدبيات التربوية المتعمقة بالتعمـ التعاوني تشير ػ بوضوح ػ إلى أف
نظر لبعض
بعض التجارب التي حاولت التحقؽ مف فوائده لـ تحقؽ النجاح المرجو منيا ًا
المشكلت التطبيقية كعدـ مشاركة جميع الطمبة في المجموعة باألنشطة الصفية والل صفية،
أو ضعؼ تأىيؿ الكوادر البشرية وقمة التنسيؽ فيما بينيا ،أو عدـ توفر بعض التجييزات
الموجستية ،وغيرىا ) .(Cohen & Lotan, 2014وعميو ،يوصي مجموعة مف الباحثيف
بأىمية البدء بتدريب طمبة الصفوؼ االبتدائية األولية عمى بعض المناشط التعاونية؛ إال أف
نجاحا مع بداية الصؼ الرابع االبتدائي ،إذ أورد
استخدامو بشكؿ فعمي ودائـ يكوف أكثر
ً
صادؽ وأبو حطب ( )1999بأف الطمبة ػ في ىذه المرحمة ػ يكونوف أكثر قدرة عمى المحاكمات
العقمية والتفكير المجرد؛ وفي المقابؿ ،ذكرت ويندلنؽ ومذر Wendling and Mather
( )2009تحديات أخرى – قد  -تحد مف نجاحو إذا لـ يطبؽ بالشكؿ الصحيح وتختص
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تحديدا بيذه المرحمة كوضوح التأخر الدراسي
ً

بيف طمبة التعميـ العاـ وأقرانيـ مف ذوي

صعوبات التعمـ ،حيث يظير التبايف الحاد بيف ما ىو متوقع منيـ وأدائيـ الفعمي .ونظ ارً لقمة

الدراسات التي أجريت في عالمنا العربي ،برزت مشكمة الدراسة الحالية والتي تسعى لتقصي
معوقات استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني في صفوؼ الرابع االبتدائي غير المتجانسة والتي
تحتوي عؿ بعض الطمبة مف ذوي صعوبات التعمـ مف وجية نظر معممييـ.

أسئلة الدراسة
 -0ما أبرز المعوقات التي تحد مف استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات
التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات مف وجية نظر معممي التعميـ
العاـ؟
 -٢ما مدى اختلؼ معممي التعميـ العاـ في تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني
تبعا
مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات ً

لتخصصاتيـ العممية (اجتماعيات ،ودراسات إسلمية ،ورياضيات ،وعموـ ،ولغة

عربية)؟
 -3ما مدى اختلؼ معممي التعميـ العاـ في تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني
تبعا
مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات ً

لخبراتيـ العممية (أقؿ مف  9سنوات ،ومف  ٦إلى  01سنوات ،ومف  00سنة
فأكثر)؟
 -٤ما مدى اختلؼ معممي التعميـ العاـ في تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني
تبعا
مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات ً

لمؤىلتيـ العممية (دبموـ عالي ،وبكالوريوس ،وماجستير)؟
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أهداف الدراسة
 -0معرفة أبرز المعوقات التي تحد مف استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي
صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات مف وجية نظر معممي
التعميـ العاـ.
 -٢معرفة الفروؽ بيف معممي التعميـ العاـ في تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ
التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات
تبعا لتخصصاتيـ العممية (اجتماعيات ،ودراسات إسلمية ،ورياضيات ،وعموـ،
ً
ولغة عربية).
 -3معرفة الفروؽ بيف معممي التعميـ العاـ في تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ
التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات
تبعا لخبراتيـ العممية (أقؿ مف  9سنوات ،ومف  ٦إلى  01سنوات ،ومف  00سنة
ً
فأكثر).
 -٤معرفة الفروؽ بيف معممي التعميـ العاـ في تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ
التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات
تبعا لمؤىلتيـ العممية (دبموـ عالي ،وبكالوريوس ،وماجستير).
ً

أهمية الدراسة
تكمف أىمية الدراسة الحالية في كونيا ػ بحدود عمـ الباحثاف ػ األولى مف نوعيا
سواء في موضوعيا أو البيئة التي أجريت عمييا .وعميو ،فإف نتائجيا وتوصياتيا ستقدـ
لمممارسيف وصناع القرار التربوي في المممكة العربية السعودية معمومات ثرية حوؿ ما يعيؽ
تفعيؿ واستخداـ التعمـ التعاوني داخؿ فصوؿ التعميـ العاـ غير المتجانسة والذي مف شأنيا
رفع مستوى جميع الطمبة فييا بما فييـ أولئؾ الذيف ىـ مف ذوي صعوبات التعمـ ،واكسابيـ
سموكيات وميارات تعميمية مفيدة ،وغرس حب التعمـ واالكتشاؼ لدييـ ،وتطوير ميارات
التفكير والتواصؿ بجميع أشكالو ،وزيادة ثقتيـ بأنفسيـ ،وتمكينيـ مف خلؿ شعورىـ
أيضا ػ تقدـ
باالستقللية واألىمية وعدـ االعتماد عمى الغير؛ فضل عف كوف الدراسة الحالية ػ ً
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لمعممي التعميـ العاـ فرصة فريدة لمعرفة المعيقات التي يمكف أف تحد مف اإلفادة مف استخداـ
التعمـ التعاوني أو تجعؿ بعض تجاربو غير ناجحة بما فيو الكفاية.

حدود الدراسة
 -0الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة الحالية عمى التعرؼ عمى المعوقات التي تحد
مف استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع
االبتدائي بمدينة القريات مف وجية نظر معممي التعميـ العاـ
 -٢الحدود البشرية :تقتصر ىذه الدراسة عمى معممي الصؼ الرابع االبتدائي في
المدارس الحكومية الممحؽ بيا برامج صعوبات تعمـ في مدينة القريات وعددىـ
معمما.
حوالي (ً )39

 -3الحدود المكانية :تـ جمع البيانات في المدارس الحكومية الممحؽ بيا برامج
صعوبات تعمـ في مدينة القريات وعددىا حوالي ( )03مدرسة.
 -٤الحدود الزمانية :تـ جمع البيانات خلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ -٢102
٢103ـ.

مصطلحات الدراسة
مفيومياػ بأنيا تتمثؿ في وجود أو غياب
أوال ،املعوقات  .Obstaclesويتـ تعريفيا ػ
ً
أدوات ،أو قناعات ،أو ميارات ،أو ممارسات معينة مما يكرس أنماط عمؿ تقميدية مما يحد
مف التخطيط بشكؿ أفضؿ ،أو تطور الممارسات ،أو تحقيؽ التنمية المستدامة في مجاؿ ذو
أىمية اجتماعية (عتيؽ .)٢11٢ ،وعميو ،فقد عرفيا الباحثاف ػ إجرائيًّاػ بأنيا كؿ ما يعرقؿ
عمل أو طريق ًة لموصوؿ إلى اليدؼ المطموب .ويمكف قياسيا في الدراسة الحالية مف
فعل أو ً
ً
خلؿ االستبانة التي صمميا الباحثاف والمتمحورة حوؿ األبعاد التالية :معوقات خاصة

بالمحتوى الدراسي ،ومعوقات خاصة بالبيئة الصفية ،ومعوقات خاصة بمعمـ الصؼ في التعميـ
العاـ ،ومعوقات خاصة بالطمبة أنفسيـ.
مفيوميا ػ بأنو
ثانيا ،التعلم التعاوني  .Cooperative Learningويتـ تعريفو ػ
ً
عبارة عف سياؽ حر ل تنظيـ التفاعؿ االجتماعي داخؿ الصؼ يتـ مف خللو تحقيؽ العممية
التعميمية التعممية عمى الوجو األكمؿ وجعميا متمركزة حوؿ الطمبة إذ يتـ توزيعيـ إلى
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مجموعات صغيرة حيث تتخذ كؿ مجموعة شكؿ الجمسة الدائرية ويسود بينيـ نقاشات بناءة
وأعماؿ يدوية تشاركية يؤدي كؿ فرد مني ـ مياـ محددة تصب بالنياية في تحقيؽ اليدؼ
أيضا ػ بأنو
المحدد الذي تسعى المجموعة لتحقيقو (سميماف .)٢11٤ ،وبعبارة أخرى ،يعرؼ ػ ً
استراتيجية تعميمية تتضمف مجموعات صغيرة مف الطمبة تتراوح أعدادىـ مف  ٢إلى  ٤طلب
أو طالبات غير متجانسيف في قدراتيـ المعرفية والسموكية ،واالنفعالية ،أو مف الطمبة ذوي
ٍ
ىدؼ
اإلعاقة وطمبة التعميـ العاـ ،وُيسمح ليـ بالتفاعؿ والعمؿ سويًّا بشكؿ تشاركي؛ لتحقيؽ
تعميمي مشترؾ (الطراونة ،)٢10٦ ،وعميو فقد عرفو الباحثاف ػ إجرائيًّا ػ بأنو استراتيجية غير
مركزا لمعممية التعميمية التعممية وذلؾ مف خلؿ
تقميدية يقوـ المعمـ فييا بجعؿ الطمبة
ً
توزيعيـ إلى فرؽ صغيرة يكوف لكؿ عضو فييا أدوار ومياـ محددة تصب بالنياية في تحقيؽ
اليدؼ الذي يسعى فريقو لتحقيقو .وخلؿ استخداـ ىذه االستراتيجية يتبادؿ الطمبة النقاشات،
واألدوار ،واألعماؿ اليدوية ،والمعارؼ ،والخبرات فيما بينيـ بشكؿ تفاعمي.
ثالجا ،الطلبة ذوو صعوبات التعلم  .Learning Disabilitiesويتـ تعريفيـ ػ
مفيوميا ػ بأنيـ أولئؾ الذيف يعانوف مف اضطراب في العمميات العقمية أو النفسية األساسية
ً
التي تشمؿ االنتباه ،واإلدراؾ ،وتكويف المفيوـ ،والتذكر ،وعدـ القدرة عمى تعمـ القراءة والكتابة
والحساب وما يترتب عميو سواء في المرحمة االبتدائية أو فيما بعدىا (غني .)٢101 ،كما
ورد في القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة ( )٢110عمى أف صعوبات التعمـ
ىي :اضطرابات في واحدة أو أكثر مف العمميات النفسية األساسية التي تتضمف فيـ واستخداـ
المغة المكتوبة أو المغة المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات :االستماع ،والتفكير ،والكلـ،
والقراءة ،والكتابة ،واإلملء ،والتعبير ،والخػط ،والرياضػيات ،والتػي ال تعود إلى أسباب تتعمؽ
بالعوؽ العقمي أو السمعي أو البصري أو غيرىا مف أنواع العوؽ أو ظروؼ التعمـ أو الرعاية
ويعرؼ الباحثاف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ ػ إجرائيًّا ػ بأنيـ :الطمبة الذيف لدييـ
األسريةٍّ .

صعوبة في واحدة أو أكثر مف مواد التعمـ األساسية (القراءة ،الكتابة ،الحساب) ،وال يعانوف
مف أي إعاقة أو حرماف بيئي ،ويتمقوف خدمات التربية الخاصة في غرفة مصادر التعمـ
الممحقة بمدارس التعميـ العاـ االبتدائية.
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اإلطار الهظري واألدب الرتبوي الشابل
صعوبات التعلم
تعد صعوبات التعمـ اضطر ًابا يظير ٍّ
جمي في منتصؼ المرحمة االبتدائية ويتمثؿ
بشؾ ٍّ
قياس ا بقدراتيـ العقمية وأدائيـ األكاديمي الفعمي عمى أال
بتبايف حاد بيف ما ىو متوقع منيـ
ً
يفسر ذلؾ التبايف بسبب إعاقة عقمية ،أو حسية ،أو حرماف بيئي ،أو اضطراب انفعالي

مفيوميا إلى نوعيف،
(البطاينة والجراح .)٢111 ،وعميو ،فقد تـ تصنيؼ صعوبات التعمـ
ً
وىما :صعوبات التعمـ النمائية كاالنتباه ،واإلدراؾ ،والتفكير ،والتذكر ،وحؿ المشكلت (كريـ،
٢113؛ شريت وحسني)٢112 ،؛ وصعوبات التعمـ األكاديمية والتي تشمؿ عمى صعوبات
القراءة  ،Dyslexiaوالكتابة  ،Dysgraphiaوالحساب  .Dyscalculiaويمكف تفسير
العلقة بيف صعوبات التعمـ النمائية واألكاديمية بأنيا علقة سببية أي أف وجود صعوبات
التعمـ النمائية لدى الطفؿ قبؿ دخوؿ المدرسة يجعمو أكثر عرضة لمصعوبات األكاديمية عند
دخولو لممدرسة (خوجة والحسيني .)2019 ،وال يوجد ػ حتى اآلف ػ معرفة دقيقة لألسباب
التي قد تقود لإلصابة بصعوبات التعمـ ،إال أف الكثير مف الباحثيف حصروا أىـ العوامؿ التي
قد تزيد مف فرص ظيورىا ،ومنيا :أسباب وراثية ،واصابات الدماغ سواء قبؿ عممية الوالدة
أو أثنائيا ،وعوامؿ كيميائية ،وسوء التغذية ،والحرماف البيئي الحسي المبكر ،وغيرىا (أبو
العزائـ٢11٤ ،؛ الحمد٢119 ،؛ خير الزاد.)0332 ،
أشار الزارع والحسيني ( )2019إلى وجود نموذجيف بارزيف يمكف استخداميما في
التعرؼ عمى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ ومف ثـ تقديـ الخدمات التربوية ليـ ،ىما :الطريقة
التقميدية المتمثمة بنموذج محؾ التبايف الحاد بيف قدرات الطمبة وأدائيـ الفعمي والذي يعاب

عميو بأنو ٍّ
قانونيا ػ ليا ،وكردة
يؤخر تمقي الطمبة لخدمات التربية الخاصة إلى يكونوا مؤىميف ػ
ً
مجاز -باإل نتظار حتى الفشؿ wait to fail
فعؿ عمى نموذج محؾ التبايف والذي يسمى ً -ا
ظير نموذج االستجابة لمتدخؿ )Response to Intervention (RTI

والذي يتـ مف

خللو تقديـ الخدمات التربوية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ أو المعرضوف لخطرىا بشكؿ مبكر
قبؿ أف يتخمفوف عف أقرانيـ في اتقاف الميارات اللزمة وفؽ ثلث مستويات رئيسة ىي:
المستوى األوؿ (تعميـ فعاؿ وعالي الجودة في صفوؼ التعميـ العاـ) ،ثـ المستوى الثاني
(تعميـ الطمبة في مجموعات صغيرة مع تقديـ تدخلت تربوية مكثفة) ،ثـ المستوى الثالث
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(برامج وخدمات التربية الخاصة الفردية) .وفي المممكة العربية السعودية ،يتبنى النظاـ
التعميمي ػ حتى اآلف ػ محؾ التبايف والذي يتطمب إحالة الطالب أو الطالبة لمتقييـ مف قبؿ
معممات بما فييـ معممػ/ػة التربية
الوالديف أو المعممػ/ػة ،ثـ تقوـ لجنة مف المعمميف أو ال ً
الخاصة بتحديد ما إذا كاف ىنالؾ ضرورة لقياـ فريؽ متعددة التخصصات بتقييـ الطالبػ/ػة،
وبعد أف يتـ تأكيد التقييـ وأخذ الموافقات اللزمة إلجرائو يقوـ فريؽ التربية الخاصة متعدد
التخصصات بإجراء التقييـ ،ثـ يعقد أعضاء الفريؽ اجتما ًعا ويقرروف مدى أىمية الطالبػ/ػة
لتمقي خدمات التربية الخاصة الفردية في غرفة مصادر التعمـ.

التعلم التعاوني وعوامل جناحى
عمى الرغـ مف أف وضع األطر الدقيقة ،والشروحات المفصمة ،والممارسات المنضبطة،
حاليا ػ بالتعمـ التعاوني قد بدأت مع تسعينيات القرف
والتجارب المتماسكة لما يسمى ػ
ً
جدا .ففي األدب التربوي الموثؽ يمكف أف نجد
الماضي؛ إال أف جذوره وأصولو الفعمية قديمة ً

بأف الكولونيؿ فرانسيس باركر  Francis Parkerفي أواخر القرف ما قبؿ الماضي كاف مف

أكبر مؤيدي التعمـ التعاوني لما لو مف دور كبير إثاره الحماس ،والمثالية ،والتعاوف ،وتعزيز
اإلخلص في سموؾ المتعمـ (الجبري والديب .)0332 ،كما يمكف أف نمتقط الكثير مف مظاىر
ما نطمؽ عميو اليوـ بالتعمـ التعاوني في مقاؿ الفيمسوؼ األمريكي ديوي )1905( Dewey
والمعنوف بالطفؿ والمنيج  The child and the curriculumفقد كاف ديوي يتحدث في
متمركزا حوؿ الطمبة ،وأف يجرب ويكتشؼ الطمبة
مقالو بوضوح عمى أىمية أف يكوف التعميـ
ً
المعرفة بأنفسيـ وفؽ اىتماماتيـ وضمف مجموعة مف االقراف الذيف يشاطرونيـ االىتماـ
أيضا ػ أف نجد بعض المؤشرات في طروحات عالـ النفس المعرفي الشيير
ذاتو .كما يمكف ػ ً
جاف بياجيو حيث كاف لو األثر الكبير في المناىج التعميمية وتنظيـ سمـ التعميـ ،إذ أف
نظريتو تؤكد عمى أف التعمـ والتطور عند الفرد ينتج مف خلؿ التعاوف بيف األقراف (الطائي،
.)٢10٤
وتكمف أىمية التعمـ التعاوني في أف نتائجو اإليجابية تنعكس عمى المتعمميف مف حيث
اكتساب المعرفة ،وتنمية الميارات ،وتعزيز االتجاىات ،وتكثيؼ الخبرات وىذه النتائج أكدتيا
ودعمتيا البحوث والدراسات التي أُجريت حوؿ التعمـ النشط بشكؿ عاـ والتعمـ التعاوني عمى
وجو الخصوص ،حيث وجد بأنو يسيـ في زيادة نسبة بقاء المعرفة لدى الطمبة ،وزيادة
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تفاعؿ الطمبة فيما بينيـ داخؿ الصؼ ،وتعزيز اال تجاىات اإليجابية لدى الطمبة نحو المادة
التعميمية ونحو أنفسيـ وأقرانيـ (الربيعي٢100 ،؛ جبراف٢11٢ ،؛ عباينو ،)0339 ،كما

أنو ٍّ
يمكف الطمبة مف التحدث عما يتعممونو ،ويكتبونو ،ويربطونو ،ويطبقونو بحياتيـ اليومية،

وكذلؾ يساىـ في تعمـ الطمبة المفاىيـ الرياضية ،والمعمومات التي تثير اىتماماتيـ
(الطنطاوي٢113 ،؛ عويس .)٢111 ،وفي المقابؿ ،يتميز التعمـ التعاوني بعدة خصائص
ميمة ،منيا( :أ) يتـ تنفيذه مف خلؿ مجموعة مف االستراتيجيات وليس مف خلؿ استراتيجية
واحدة ،و(ب) مواقؼ التعمـ التعاوني مواقؼ اجتماعية حيث تعمؿ مجموعة صغيرة مف الطمبة
معا لتحقيؽ أىداؼ مشتركة مع ضماف مشاركة جميع أعضاء المجموعة ،و(ج) يقوـ الطالب
ً
في مجموعتو بدوريف متكامميف يؤكداف نشاطو وىمػا التعميـ والتعمـ (البغدادي٢119 ،؛
الحيمة0333 ،؛ السنجاري0331 ،؛ مطر.)033٢ ،
وبناء عمى ما تقدـ ،فإف نجاح التعمـ التعاوني وتحقيؽ أىدافو يتوقؼ عمى عدة عوامؿ
ضرورية ال بد أف تتوافر في الموقؼ التعميمي ومف أىميا :وجود معمـ مؤىؿ ومدرب بأف
معمما تقميديًّا ممق ًنا
مبتعدا عف كونو
يكوف لو دور فعاؿ في تيسير العممية التعميمية التعممية
ً
ً
لطمبتو؛ ثـ طالب لديو اتجاىات إيجابية ولو دور ميـ في اكتشاؼ وانتاج المعرفة؛ وبيئة

صفٍّية واسعة ،ومنظمة ،ومييأة ،وجاذبة ،وتحتوي عمى جميع المتطمبات والتسييلت
الضرورية؛ وتوفر مناىج دراسية متطورة تحتوي عمى أنشطة تعميمية صفية أو ال صفية
مناسبة لعمؿ المجموعات ،ووجود إدارة مدرسية واعية ومؤمنة بأىمية ىذه االستراتيجية عمى
الطمبة في حاضرىـ ومستقبميـ ،ثـ توفر مصادر ووسائؿ تعميمية داخؿ الصؼ مف شأنيا أف
تجعؿ الطالب ال يعتمد في تمقيو لممعمومات مف المعمـ  ،بؿ يتنوع في طريقة اكتسابو
لممعمومات (انظر الشكؿ رقـ  .)0وفيما يمي شرح موجز لتمؾ العوامؿ:
أولًا ،دور املعلم .تتنوع أدوار المعمـ عند استخداـ التعمـ التعاوني مف خلؿ توفير
الظروؼ المناسبة لضماف اكتساب الطمبة لممعارؼ ،وممارستيـ لمميارات ،واتقانيـ وتبادليـ
ميسر؛ لتحقيؽ األىداؼ المطموبة منيـ .وعميو ،يجب عمى المعمـ أف يقوـ
لمخبرات بشكؿ ّ
بتصميـ بطاقات أنشطة توضيح األىداؼ والمياـ الموكمة لكؿ مجموعة بؿ لكؿ فرد داخؿ
كبير في تييئة المناخ
جيدا ًا
المجموعات بما يضمف مشاركة الجميع ،كما يجب أف يبذؿ
ً
التربوي السميـ لعمؿ المجموعات وتفاعؿ الطمبة في كؿ مجموعة بما يضمف مشاركة الجميع
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وتفقد المجموعات عف طريؽ التدخؿ عند الحاجة وتقديـ المساعدة ،وتوفير التغذية الراجعة
لجميع األفراد ،وتقييـ عمؿ المجموعات واألفراد (التميمي.)٢101 ،
ثانيًا ،دور املتعلم .تتنوع أدوار المتعمـ عند استخداـ التعمـ التعاوني مف خلؿ لعب
ومتعمما بنفس الوقت مف خلؿ المشاركة والتعاوف مع زملئو كما يمكف
معمما
األدوار كونو
ً
ً
مقررا ،وغيرىا.
إداريا في مجموعتو كأف يكوف مؤقتًا ،أو متحدثًا ،أو
دور
يجب أف يكوف لو ًا
ً
ً
فضل عف كونو مصدر حماسة وتشجيع لزملئو األخريف مف خلؿ نمذجة السموكيات
ً
المرغوب كالسرعة في العمؿ ،وادارة الوقت ،والمثابرة في أداء الميمات ،والمحاوالت المتكررة،

وادارة الحوار وميارات التواصؿ .كما يقوـ الطمبة بتبادؿ األدوار واألماكف والمياـ ليقوـ ٌّ
كؿ
منيما بجزء مف النشاط وتحقيؽ اليدؼ المحدد ليـ سم ًفا مف قبؿ المعمـ (الجبري والديب،

.)0332

جدا عمى
ثالجًا ،البيئة الصفِّية .يمعب المكاف الذي يتمقى فيو الطمبة تعميميـ ًا
ىاما ً
دور ً
تحصيميـ األكاديمي ،واكتسابيـ السموكيات المرغوبة ،وحالتيـ النفسية واالجتماعية ،فمف
الصفية آمنة ،وىادئة ،ونظيفة ،ومرتبة (خوجو والحسيني)2019 ،
الميـ أف تكوف البيئة
ٍّ

الصفية .كما أف نجاح
حيث ينعكس ذلؾ عمى دافعية الطمبة لمتعمـ وسموكياتيـ داخؿ البيئة
ٍّ

تطبيؽ التعمـ التعاوني يتحدد بملءمة البيئة الصفٍّية مف خلؿ وجود مساحة كافية داخؿ

مناسبا يعمؿ عمى تيسير االتصاؿ بيف الطالب والمعمـ
الصؼ ،ويجب أف يكوف شكؿ الصؼ
ً
والطالب وزميمو في المجموعة ،كما يجب توفر اإلضاءة ،والتيوية ،والتكييؼ المناسبة داخؿ
الصؼ ،باإلضافة إلى اختيار الطلء المناسب الذي ال يسيـ في تشتيت انتباه الطمبة (زيتوف،
.)٢110
رابعًا ،املهوج الدراسي .لممنيج الدراسي دو ًار بال ًغا في نجاح استخداـ التعمـ التعاوني،
حيث أنو نظاـ مركب مف مجموعة مف العناصر التي يتـ تحديدىا لبموغ ىدؼ ما ،والمحتوى
الدراسي ىو المعرفة التي يقدميا المنيج بأشكاليا المتنوعة ،ولنجاح التعمـ التعاوني داخؿ
صحيحا وذا أىمية،
الصؼ ال بد أف يكوف المحتوى الدراسي مرتبطًا باألىداؼ ،وأف يكوف
ً
بحيث يكوف صادقًا لو دالالت ،وأف تكوف معارفو حديثة ،وصحيحة ،وأساسية مف الناحية
ملئما
العممية ،وقابمة لمتطبيؽ عمى مجاالت واسعة ،كما يجب أف يكوف المحتوى الدراسي
ً
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اعيا لميوؿ
لمواقع االجتماعي والثقافي الذي يعيش فيو المتعمموف متوازًنا في شمولو وعمقو مر ً

الطمبة وحاجاتيـ (األسدي.)٢100،

خامشًا ،اإلدارة املدرسية .تمثؿ اإلدارة المدرسية رأس اليرـ في المدرسة ،وىي المسؤولة
عف خمؽ بيئة مدرسية جاذبة بغية تحقيؽ األىداؼ التعميمية ،ويتحدد نجاح تطبيؽ التعمـ
التعاوني بنجاح اإلدارة المدرسية مف خلؿ توفير المتابعة اليومية لممعمميف والطمبة ،مف خلؿ
االنضباط المدرسي ،والوقوؼ عمى ما يمزـ ذلؾ مف احتياجات ،وتوفير مناخ مدرسي مناسب
لمتعميـ مف خلؿ تحسيف جودة التعميـ ،واالىتماـ بالمعمـ مف خلؿ إرسالو لحضور دورات
كافية تزيد مف مياراتو داخؿ الصؼ لتطبيؽ التعمـ التعاوني ،كما يجب عمى اإلدارة المدرسية
توضيح األىداؼ التعميمية والمرونة في الخطوات المتبعة لتحقيقيا ،إضاف ًة إلى توفير
أسموبا مف أساليب
التكنولوجيا داخؿ الصفوؼ الدراسية وجعميا جزًءا مف البيئة الصفٍّية و ً

نوعي مميز ،كما أنو مف الميـ توفير التعزيز المادي والمعنوي
التدريس لتحقيؽ تعميـ
ٍّ
لممعمميف الم ذيف يطبقوف التعمـ التعاوني داخؿ الصفوؼ الدراسية ،بيدؼ تشجيعيـ لتقديـ
المزيد مف العطاء (الياسيف والمسيميـ.)٢10٤ ،
نظر
سادسًا ،الوسائل التعليمية .تعد الوسائؿ التعميمية جزٌء ال يتج أز مف عممية التعميـً ،ا
لكونيا تستقطب وتستيدؼ حواس المتعمـ ،وأفضؿ ىذه الوسائؿ ما كاف يحاكي واقع الطمبة

وبيئتيـ ،وىناؾ مف ينظر إلييا عمى أنيا تقوـ مقاـ المعمـ ،إال أنيا ُّ
تعد وسيمة مساندة تساعد

الطمبة عمى اكتساب المعرفة بشكؿ غير تقميدي ،ويعتمد نجاحيا داخؿ الصؼ عند تطبيؽ
التعمـ التعاوني عمى وضوح الوسيمة التعميمية ،سواء كانت صوتية أـ كتابية ،كما يجب أف
تكوف الوسيمة التعميمية متناسقة ومنظّمة مع مدة العرض أثناء تطبيؽ التعمـ التعاوني داخؿ

الصؼ الدراسي ،وسيمة االستخداـ ،وغير معقدة ،وقميمة التكاليؼ المادية ،وأف تكوف ملئمة
لخصائص الطمبة واحتياجاتيـ ،وأفكارىـ ،وخبراتيـ السابقة ،إضاف ًة إلى تناسبيا مع األنشطة
داخؿ المنيج الدراسي ،وتحقؽ األىداؼ التعميمية داخؿ المجموعات ،وتناسبيا مع طريقة

تخطيط المعمـ لمدرس أثناء تطبيؽ التعمـ التعاوني داخؿ الصؼ الدراسي (زىاني.)٢101 ،
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الدراسات الشابكة
بالرغـ مف حداثة الدراسة الحالية إال أنو يمكف استعراض العديد مف الدراسات السابقة
ذات الصمة بموضوع الدراسة والتي أُجريت في بيئات عربية وأجنبية مختمفة ،حيث أجرى عمي
( ) ٢10٤دراسة ىدفت إلى معرفة أثر التعمـ التعاوني في تحصيؿ مادة األحياء والسموؾ
طالبا مف
عينة الدراسة مف ()93
التنمري لدى طلب الصؼ الثاني متوسط ،وقد تكونت ٍّ
ُّ
ً
العينة إلى مجموعتيف عشوائيًّا ،مثمت إحداىما
سمت ٍّ
طلب الصؼ الثاني المتوسط ،وقُ ٍّ

طالبا ،ومجموعة
المجموعة التجريبية التي درست بطريقة التعمـ التعاوني والمكونة مف (ً )٢٦
طالبا درست بالطريقة االعتيادية ،وقد تكافأت المجموعتاف في العمر
ضابطة تتكوف مف (ً )٢1
الزمني باألشير ،والذكاء ،والتحصيؿ السابؽ لمادة األحياء لمصؼ األوؿ المتوسط ،ومقياس

المتنمر وضحيتو ،حيث قاـ الباحثاف بإعداد اختبار تحصيمي يتكوف مف ( )91فقرة
الطالب
ٍّ
اختبارية ،وقد أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى أقرانيـ في المجموعة الضابطة

التنمري لطلب المجموعة التجريبية مقارنة
بمتغير التحصيؿ وانخفاض مستوى السموؾ
ُّ
بالمجموعة الضابطة.

كما أجرى ال زاروس  )٢10٤( Lazurasدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استراتيجية
التعمـ التعاوني ومقارنتيا بطريقة التعمـ مف خلؿ األقراف عمى تحصيؿ الطمبة ذوي صعوبات
طالبا ،حيث تـ جمع البيانات
التعمـ في الرياضيات ،وقد تكونت عينة الدراسة مف (ً )0٦1
باستخداـ مقياس االنبساط واالنقلب ،وقائمة مرجعية لمبيئة المدرسية ،وقد أشارت النتائج
إلى أف استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني أدى إلى زيادة تحصيؿ الطمبة ذوي صعوبات
التعمـ في الرياضيات مقارن ًة باستراتيجية تعمـ األقراف ،كما بينت النتائج عف عدـ وجود فروؽ
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ذات داللة إحصائية لمشخصية والبيئة المدرسية.

باإلضافة إلى ذلؾ فقد أجرى ٌّ
كؿ مف الياسيف والمسيميـ ( )٢10٤دارسة وصفية

التعرؼ عمى تأثير تطبيؽ التعمـ التعاوني كاستراتيجية تعميمية لزيادة
تحميمية ىدفت إلى
ُّ
معمما ومعممة مف المرحمة
عينة الدراسة مف ()٢91
فاعمية اإلدارة الصفٍّية ،وقد تكونت ٍّ
ً
الثانوية ،حيث صمـ الباحثاف استبانة مكونة مف ( )30فقرة حوؿ اإلدارة الصفية والتعمـ
التعاوني ،وقد أظيرت النتائج وجود علقة طردية بيف استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني
بشكؿ صحيح وزيادة فعالية اإلدارة الصفية بشكؿ يسمح لممعمميف بالتعامؿ مع طمبتيـ بكؿ
فاعمية ومرونة.

وفي المقابؿ ىدفت الدراسة التجريبية التي أجراىا كلًّ مف بخاري ومشرؼ ()٢109

إلى دراسة ف اعمية التعمـ التعاوني في تحسيف قدرات المتعمميف في مادة قواعد المغة العربية
طالبا و ( )٦2طالبة مف طمبة الصؼ
لمصؼ السادس ،وقد تكونت عينة الدراسة مف (ً )٦2
السادس ،تـ تقسيميا إلى مجموعتيف لكؿ فئة أحداىما تجريبية تـ تدريسيا بطريقة التعمـ
التعاوني ،واألخرى وضابطة تـ تدريسييا بطريقة التقميدية ،حيث قاـ الباحثاف بإجراء اختبار
تحصيمي بعد التجريب لمتحقؽ مف فرضيات الدراسة ،وقد أثبتت النتائج وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية في متوسط
الدرجات ،ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.

أما دراسة العتوـ ،وخميؿ ،والصمادي ( )٢10٦فقد ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ

استراتيجية التعمـ التعاوني في تحصيؿ الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الرياضيات ،وقد بمغت
طالبا وطالبة تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة ،حيث قاـ الباحثوف
ٍّ
العينة (ً )٤1
بإعداد اختبار تحصيمي في مستويات (التذكر ،والفيـ ،والتطبيؽ) لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،وقد
أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تحسيف تحصيؿ الطمبة ذوي صعوبات
التعمـ في الرياضيات تُعزى إلى استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني لصالح المجموعة
التجريبية وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير الجنس.
وقد أجرت كعواف ( )٢101دراسة تجريبية ىدفت إلى معرفة فاعمية استراتيجية التعمـ

التعاوني واستراتيجية حؿ المشكلت في رفع الكفاية االجتماعية لدى طلب الصؼ الثالث
طالبا وطالبة مف طمبة الصؼ
االبتدائي بمدينة الجمفة ،وقد تكونت عينة الدراسة مف (ً )9٦
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الثالث االبتدائي ،حيث استخدمت الباحثة جزء الكفاية االجتماعية لمقياس السموؾ االجتماعي
المدرسي الذي طوره ميريؿ ( ،)0333وقامت الزبيدي ( )0339بتطويره إلى العربية ،وقد
كشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج الطمبة في مجموعتي الدراسة
في مقياس الكفاية االجتماعية تُعزى إلى استراتيجيات التعمـ التعاوني وحؿ المشكلت لصالح

المجموعة التجريبية.

وىدفت الدراسة النوعية التي أجراىا يوناؿ وشاكير  (2017) Unal & Cakirإلى
معرفة آراء الطمبة حوؿ بيئة التعمـ التعاوني بدعـ مف تقنيات الويب الديناميكية لتصميـ بيئة
تعميمية تعاونية قائمة عمى المشكلت تدعميا تقنيات الويب الديناميكية وفحص آراء الطمبة
طالبا ،عمموا في بيئة تعميمية مدعومة
حوؿ بيئة التعمـ ،وقد تكونت عينة الدراسة مف (ً )3٦
بتقنيات الويب الديناميكية مف أجؿ حؿ المشكلت ،حيث تـ إعداد استمارة مقابمة شبو
منتظمة تتألؼ مف أسئمة حوؿ بيئة التعمـ التي تدعميا تقنيات الويب الديناميكية ،وفي نياية
الدراسة أُجريت المقابلت الجماعية المركزة مع مجموعات التعمـ التعاوني ،وقد أظيرت النتائج
أف ىناؾ أربعة موضوعات تركزت عمييا استجابات العينة وىي :الجوانب اإليجابية لبيئة
التعمـ ،والصعوبات التي تواجو بيئة التعمـ ،ومزايا بيئة التعمـ ،والميارات المكتسبة نتيجة
لممشروع.

التعليل على الدراسات الشابكة
مف خلؿ استعراض الدراسات السابقة يتضح بأنو يوجد العديد مف الدراسات
التجريبية ،والوصفية ،والنوعية التي تطرقت لمتعمـ التعاوني ،حيث اىتمت دراسات (عمي،
٢10٤؛ والزراوس ٢10٤ ،Lazrus؛ وبخاري ومشرؼ )٢109 ،بمعرفة أثر التعمـ التعاوني
عمى العديد مف المتغيرات كالتحصيؿ الدراسي في بعض المواد الدراسية لممرحمتيف االبتدائية
والمتوسطة لدى الطمبة العادييف وذوي صعوبات التعمـ ،باإلضافة إلى مقارنة فعالية
استراتيجية التعمـ التعاوني بعدد مف االستراتيجيات األخرى ،كذلؾ فقد تطرقت دراسة الياسيف
والمسيميـ ( ) ٢10٤إلى معرفة تأثير استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني عمى زيادة فاعمية
اإلدارة الصفية ،إضاف ًة إلى ذلؾ فقد حاولت بعض الدراسات السابقة دراسة تأثير استخداـ
استراتيجية التعمـ التعاوني عمى الكفاءة االجتماعية مثؿ دراسة كعواف ( ،)٢101إضاف ًة إلى

أف دراسة يوناؿ وشاكر )٢101( Unal & Cakirقد تطرقت إلى دراسة آراء الطمبة حوؿ
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بيئات التعمـ التعاوني.
ومف خلؿ ذلؾ فإف الدراسات السابقة تؤكد عمى أىمية استخداـ التعمـ التعاوني في
انخفاض مستوى السموؾ التنمري لدى الطمبة ،وأفضميتو عمى بعض استراتيجيات التعمـ
إيجابيا عمى التحصيؿ
تأثير
األخرى ،كما أف استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني قد كاف لو ًا
ً
الدراسي والكفاءة االجتماعية ،باإلضافة إلى ذلؾ فقد أثبتت الدراسات السابقة اتجاىات إيجابية
مف الطمبة وأساتذة الجامعة نحو استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني.
وقد كاف التشابو بيف الدراسات السابقة والدراسة الحالية في عينة الدراسة الحالية
وبعض متغيراتيا ،وفي المقابؿ يظير االختلؼ بيف الدراسات السابقة والدراسة الحالية في
كونيا تدرس معوقات استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ
داخؿ الفصوؿ الدراسية ،كما أنيا تناقش ندرة استخداـ التعمـ التعاوني ،األمر الذي لـ تتطرؽ
لو الدراسات السابقة عمى الرغـ مف أنيا قد أثبتت فعالية استخداـ ىذه االستراتيجية في بيئات
التعمـ المختمفة ،مما يؤكد وجود مؤشرات حقيقة تدعـ دراسة معوقات استخداـ استراتيجية
التعرؼ عمييا في سبيؿ تطبيؽ التعمـ التعاوني
التعمـ التعاوني ،وأىمية حصر تمؾ المعوقات و ُّ

سعيا لزيادة فاعمية االستراتيجية في البيئات التعميمية المختمفة.
وتفعيمو -تطبيقًا احترافيًّاً -

مهوج الدراسة وإجراءاتوا

مهوج الدراسة
في ضوء طبيعة الدراسة الحالية وأىدافيا ،استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي
وباألخص المسح االجتماعي مف خلؿ إجراء حصر شامؿ لمعممي الصؼ الرابع االبتدائي في
لمتعرؼ عمى معوقات
جميع المدارس الممحؽ بيا برامج صعوبات التعمـ في مدينة القريات
ُّ

استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة

ويعرؼ المسح االجتماعي بأنو شكؿ مف أشكاؿ الدراسات المسحية التي تسعى إلى
القرياتُ .
محاولة تسجيؿ وجمع البيانات وتحميميا وتأويميا لموصوؿ إلى خلصات حوؿ الوضع الراىف
لنظاـ اجتماعي أو لجماعة معينة (عماد.)٢10٦ ،
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جمتمع الدراسة وعيِّهتوا

يتكوف مجتمع الدراسة الحالية مف جميع معمٍّمي الصؼ الرابع االبتدائي والبالغ عددىـ

معمما في ( )03مدرسة ممحؽ بيا غرفة مصادر خاصة بالطمبة ذوي صعوبات التعمـ،
()39
ً
وقد قاـ الباحثاف بتوزيع االستبانة عمى جميع افراد مجتمع الدراسة وعميو فإف عينة الدراسة
ىو ذاتو مجتمعيا .وفي الجدوؿ رقـ ( ) 0يظير وصؼ تفصيمي لعينة الدراسة وفقا لمتغيراتيا
المستقمة.
جذول :١

وصف تفصُلٍ لعٌُت الذراست وفقب لوتغُراتهب الوستقلت
انًتغير انًستقم


انتخصصبث انعًهيت نهًشبركين



انخبرة انعًهيت نهًشبركين



انذرجبث انعهًيت نهًشبركين

فئبث انًتغير
ــ اجتوبعُبث
ــ دراسبث إسالهُت
ــ رَبضُبث
ــ علىم
ــ لغت عربُت
ــ أقل هي  1سٌىاث
ــ هي  1إلً  7١سٌىاث
ــ هي  77سٌت فأكثر
ــ بكبلىرَىس
ــ دبلىم عبلٍ
ــ هبجستُر

انًجًوع انكهي ألفراد انعينت

عذد أفراد انعينت
71
22
71
71
21
71
71
16
11
1
71
51

أداة الدراسة
تـ تصميـ استبانة تتضمف ( )30فقرة عمى مدرج لكيرت الخماسي (أوافؽ بشدة،
وأوافؽ ،ومحايد ،وال أوافؽ ،وال أوافؽ بشدة) تتضمف األبعاد التالية :معوقات خاصة بالمحتوى
الدراسي بواقع ( )٦عبارات ،ومعوقات خاصة بالبيئة بواقع ( )2عبارات ،ومعوقات خاصة
بواقع ( )00عبارة  .كما تتضمف قسـ خاص بالمتغيرات المستقمة لمدراسة ،وىي :عدد سنوات
الخبرة التدريسية ،والمؤىؿ العممي الذي يحممو المعمموف ،وتخصصاتيـ العممية.
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الصدم والجبات
تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة باستخداـ الصدؽ الظاىري مف خلؿ تحكيميا مف قبؿ
( )2مف الخبراء .كما تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي ليا ،والجدوؿ رقـ ( )٢يوضح
أيضا  -التحقؽ مف ثبات االستبانة مف خلؿ حساب
مؤشرات االتساؽ الداخمي .كما تـ ً -
معامؿ كرونباخ ألفا ،والجدوؿ رقـ ( )3يبيف مؤشرات الثبات.
جدوؿ :٢

صدق االتساق الداخمي لألداة الدراسة
محاور االستبانة


البعد األوؿ:

معامؿ االرتباط

معوقات خاصة بالمحتوى الدراسي

07,0

معوقات خاصة بالبيئة الصفية

07,0
07,,
07,0



البعد الثاني:



البعد الثالث:

معوقات خاصة بالمعمم



البعد الرابع:

معوقات خاصة بالطالب



البعد األوؿ:

جدوؿ :3

معامالت ثبات أداة الدراسة
محاور االستبانة

كرونباخ ألفا

معوقات خاصة بالمحتوى الدراسي

07,0

معوقات خاصة بالبيئة الصفية

07,0
07,0
07,0



البعد الثاني:



البعد الثالث:

معوقات خاصة بالمعمم



البعد الرابع:

معوقات خاصة بالطالب
الثبات العاـ ألداة الدراسة

0700

أساليب املعاجلة اإلحصائية
 اإلحصاء الوصفي كالتك اررات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات ،واالنحرافات المعيارية.
 اإلحصاء االستداللي كمعامؿ االرتباط بيرسوف ،ومعامؿ كرونباخ ألفا ،وتحميؿ التبايف
األحادي متبوعا باختبار شيفيو التتبعي لمعرؼ اتجاىات الفروؽ.
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نتائج الدراسة ومهاقصتوا
نتائج السؤاؿ البحثي األوؿ ،ما أبرز المعوقات التي تحد مف استخداـ التعمـ

التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات مف

وجية نظر معممي التعميـ العاـ؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،تـ حساب التك اررات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات
العينة عمى العبارات الخاصة بكؿ
الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتب الستجابات أفراد ٍّ

بعد مف أبعاد االستبانة .ويمخص الجدوؿ رقـ ( )٤النتائج مرتبة مف حيث األكثر شيوعا إلى

األقؿ شيوعا.

جدوؿ :٤

ترتيب معوقات استخدام التعمم التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمم في الصف الرابع االبتدائي
بمدينة القريات من وجية نظر معممي التعميم العام من حيث نسبة شيوعيا

معوقات استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي
صعوبات التعمـ في القريات

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الترتيب

المتوسط

0700

07,0

0

070,

0
4
0



البعد األوؿ :معوقات خاصة بالمحتوى



البعد الثاني :معوقات خاصة بالبيئة الصفية

0704



البعد الثالث :معوقات خاصة بالمعمم

0700

0700



البعد الرابع :معوقات خاصة بالطالب

0700

07,0

الدراسي

مف خلؿ استعراض النتائج الموضحة في الجدوؿ ( )٤يتبيف بأف المعوقات

شيوعا حيث أنيا أتت في المرتبة األولى ،والمعوقات
المتعمقة بالطمبة كانت ىي األكثر
ً
المتعمقة بالمعمـ في المرتبة الثانية ،ثـ المعوقات الخاصة في البيئة الصفية في المرتبة

أخيرا المعوقات الخاصة بالمحتوى الدراسي في المرتبة الرابعة واألقؿ شيوعا
الثالثة ،و ً
بيف باقي المعوقات .ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى أف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ
غالبا ػ التبايف الحاد بيف ما ىو متوقع منيـ وأدائيـ الفعمي ويصبحوف
يظير لدييـ ػ ً
قانونيا ما بيف الصؼ الثالث والرابع .ولعؿ تأخر تقديـ
مؤىميف لخدمات التربية الخاصة
ً
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خدمات التربية الخاصة بحسب النموذج المستخدـ في المممكة العربية السعودية
والمستند إلى محؾ التبايف يفاقـ مشكلتيـ السموكية االجتماعية ويعقد مف صعوباتيـ
األكاديمية مما يجعؿ فرص نجاح استخداـ التعمـ التعاوني معيـ محدودة ،كما أف
ضعؼ برامج التنمية المينية في مدينة القريات ػ قد ػ يفسر ظيور المعوقات الخاصة

بالمعمـ في المرتبة الثانية .إال أف النتيجة المثيرة للىتماـ واإليجابية بنفس الوقت
تمثمت في كوف المعوقات الخاصة بالبيئة الصفية والمحتوى الدراسي لـ تكف شائعة إذ

أنيا جاءت في المرتبتيف الثالثة والرابعة.

نتائج السؤاؿ البحثي الثاني ،ما مدى اختلؼ معممي التعميـ العاـ في تقديرىـ

لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع

تبعا لتخصصاتيـ العممية (اجتماعيات ،ودراسات إسلمية،
االبتدائي بمدينة القريات ً
ورياضيات ،وعموـ ،ولغة عربية)؟
لإلجا بة عمى ىذا السؤاؿ ،تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لمتعرؼ عمى مدى تأثير
تخصص المعمميف (اجتماعيات ،ودراسات إسلمية ،ورياضيات ،وعموـ ،ولغة عربية) عمى
استجاباتيـ في تقدير لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في
الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات .والجدوؿ رقـ ( )9يمخص النتائج المتعمقة بيذا
السؤاؿ.
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جدوؿ :9

دور متغير التخصص العممي لمعممي التعميم العام في تقديرىم لمعوقات استخدام التعمم التعاوني مع
الطمبة ذوي صعوبات التعمم في الصف الرابع االبتدائي بمدينة القريات

األبعاد

المجموعات
بين

المحتوى
الدراسي

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بيف

البيئة
الصفية

المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع
بيف

المعمـ

المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع
بيف

الطالب

المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع
بيف

الدرجة
الكمية

المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

ؼ

الداللة

0700

0

070,

0,700

00

07,0

00700

00

1820

٤

18٢1

٤1801

31

18٤٦

٤0820

3٤

08٦٦

٤

18٤0

338٢1

31

1831

3٤82٦

3٤

٢83٢

٤

1813

٤181٤

31

189٢

٤3839

3٤

08٢٤

٤

1830

٢98٤9

31

182٢

٢٦8٦2

3٤

*فروؽ دالة عند مستوى  1819فأقؿ
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مف خلؿ استعراض النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )9يتبيف عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة في تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ
تبعا
التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات ً

لتخصصاتيـ العممية (اجتماعيات ،ودراسات إسلمية ،ورياضيات ،وعموـ ،ولغة عربية) ،وىذا
غالبا ػ تنسجـ مع المقررات
يشير ػ بعبارة أوضح ػ إلى أف تخصصات المعمميف العممية والتي ػ ً
التي يدرسونيا في المدارس ال تؤثر في تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة
ذوي صعوبات التعمـ متطم بات .ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة ػ عمى األغمب ػ إلى أف جميع
تقريبا ػ نفس التدريب واالتجاىات نحو
المعمميف بغض النظر عف تخصصاتيـ لدييـ ػ
ً
استخداـ التعمـ التعاوني في صفوفيـ غير المتجانسة والتي تحتوي عمى بعض الطمبة مف
ذوي صعوبات التعمـ .وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة بلؿ ( )٢102التي أثبتت وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات األساتذة الجامعييف نحو استخداـ استراتيجية التعمـ
التعاوني تُعزى لتتخصص العممي ليـ.

نتائج السؤاؿ البحثي الثالث ،ما مدى اختلؼ معممي التعميـ العاـ في تقديرىـ

لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع

تبعا لخبراتيـ العممية (أقؿ مف  9سنوات ،ومف  ٦إلى 01
االبتدائي بمدينة القريات ً
سنوات ،ومف  00سنة فأكثر)؟
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لمتعرؼ عمى مدى تأثير
خبرة المعمميف (أقؿ مف  9سنوات ،ومف  ٦إلى  01سنوات ،ومف  00سنة فأكثر) عمى
استجاباتيـ في تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في
الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات .والجدوؿ رقـ ( )٦يمخص النتائج المتعمقة بيذا
السؤاؿ.
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جذول :٦

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

انًحتوى
انذراسي

انبيئت
انصفيت

انًعهى

انطبنب

انذرجت
انكهيت

بُي
الوجوىعبث

يجًوع
انًربعبث

درجبث
انحريت

يتوسط
انًربعبث

انًجًوعبث

10١1

2

20١1

داخل
الوجوىعبث

110١1

52

الوجوىع
بُي
الوجوىعبث

15076

51

١0١11

2

١0١1

داخل
الوجوىعبث

17016

52

١011

الوجوىع

17017

51

بُي
الوجوىعبث

١012

2

١067

داخل
الوجوىعبث

61021

52

١016

الوجوىع
بُي
الوجوىعبث

61011

51

70١1

2

١011

داخل
الوجوىعبث

11011

52

١016

الوجوىع

15051

51

بُي
الوجوىعبث

١0112

2

١066

داخل
الوجوىعبث

210١27

52

١021

الوجوىع

210116

51

قيًت
ف
2015

١016

- 09٤ -

١0١1

١017

١0١5
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يستوى
انذالنت

70١7

7071

١057

١011

١061

١062

غُر
دالت

غُر
دالت

غُر
دالت

غُر
دالت

غُر
دالت
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مف خلؿ استعراض النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )٦يتبيف عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة في تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ
تبعا
التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات ً

لخبراتيـ العممية (أقؿ مف  9سنوات ،ومف  ٦إلى  01سنوات ،ومف  00سنة فأكثر) ،وىذا
يشير ػ بعبارة أوضح ػ إلى أف خبرات المعمميف العممية ال تؤثر في تقديرىـ لمعوقات استخداـ
التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ متطمبات .ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة ػ عمى
األغمب ػ إلى أف غالبية أفراد العينة ىـ مف المعمميف الخبرات الذيف تزيد خبرتيـ عف  00سنة
إحصائيا .ولعؿ مف
مما ػ قد ػ يسيـ في عدـ ظيور الفروؽ بينيـ وبيف باقي بشكؿ جمي وداؿ
ً
تبعا لمتغير الخبرة كانت قريبة إلى الداللة
نافمة القوؿ اإلشارة إلى أف الفروؽ بيف المعمميف ً

مؤشر
ًا
اإلحصائية في بعد المحتوى الدراسي لصالح المعمميف األقؿ خبرة ،وىذه قد تكوف
نظرا لمحدودية خبرتيـ التدريسية في الصفوؼ غير المتجانسة .وتتفؽ ىذه النتيجة مع
معقوًال ً
نتيجة دراسة بلؿ ( )٢102التي أثبتت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات

األساتذة الجامعييف نحو استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني تُعزى لمخبرة العممية.

نتائج السؤاؿ البحثي الرابع ،ما مدى اختلؼ معممي التعميـ العاـ في تقديرىـ

لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع

تبعا لمؤىلتيـ العممية (دبموـ عالي ،وبكالوريوس،
االبتدائي بمدينة القريات ً
وماجستير)؟
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لمتعرؼ عمى مدى تأثير
المؤىلت العممية لممعمميف (دبموـ عالي ،وبكالوريوس ،وماجستير) عمى استجاباتيـ في
تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع
االبتدائي بمدينة القريات .والجدوؿ رقـ ( )1يمخص النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ.
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جذول :٧

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

درجبث
انحريت

يتوسط
انًربعبث

األبعبد

بُي
الوجوىعبث

101١

2

606١

داخل
الوجوىعبث

12016

52

الوجوىع
بُي
الوجوىعبث

15076

51

6015

2

705١

داخل
الوجوىعبث

610١2

52

١017

الوجوىع

17017

51

بُي
الوجوىعبث

7012

2

١017

داخل
الوجوىعبث

66016

52

١061

الوجوىع
بُي
الوجوىعبث

61011

51

101١

2

١017

داخل
الوجوىعبث

11071

52

١061

الوجوىع

15051

51

بُي
الوجوىعبث

6055

2

داخل
الوجوىعبث

22015

52

الوجوىع
21011
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51

انًحتوى
انذراسي

انبيئت
انصفيت

انًعهى

انطبنب

انذرجت
انكهيت

انًجًوعبث

قيًت
ف

1011

١0١7

دالت

١011

1051

7051

- 09٦ -

يستوى
انذالنت

10١1

١0١7

دالت

غُر
١071
دالت

١0١١

دالت

7055
١021

10١5

١0١١

دالت
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مف خلؿ استعراض النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )1يتبيف وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة في تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني
مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة القريات في أبعاد المحتوى
الدراسي ،والبيئة الصفية ،والطالب ،والدرجة الكمية تعزى لمؤىلتيـ العممية (دبموـ عالي،
وبكالوريوس ،وماجستير) ،وىذا يشير ػ بعبارة أوضح ػ إلى أف مؤىلت المعمميف العممية كاف
احصائيا في تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات
ليا أثر داؿ
ً
التعمـ متطمبات ،ولمعرفة إلى أي فئة مف فئات الدرجات العممية (دبموـ عالي ،وبكالوريوس،
وماجستير ) تتجو تمؾ الفروؽ ،قاـ الباحثاف بإجراء االختبار التتبعي شيفيو لممقارنة بيف
المتوسطات ،والجدوؿ رقـ ( )2يمخص النتائج المتعمقة بيذا التحميؿ.
جذول :٨

ًتبئج اختببر شُفُه التتبعٍ لتحذَذ لصبلح أٌ هي فئبث الذرجت العلوُت (دبلىم عبلٍ ،وبكبلىرَىس،
وهبجستُر) َوكي أى تعزي الفروق الذالت إحصبئُب
انبعذ
انًحتوى
انذراسي

انذرجت انعهًيت

انعينت

انًتوسط



دبلىم عبلٍ

1

10١١



بكبلىرَىس

11

6051

-

*١011١

هبجستُر

71

6026

*-١011١-

-



دبلىم عبلٍ

1

6011




انبيئت
انصفيت

انطبنب

-

بكبلىرَىس

11

1072

-

*١0112

هبجستُر

71

6011

*-١0112-

-



دبلىم عبلٍ

1

1025





-

بكبلىرَىس

11

102١

-

*١0111

هبجستُر

71

6017

*-١0111-

-



دبلىم عبلٍ

1

10١1




انذرجت
انكهيت

دبهوو
عبني
-

بكبنوريوس

يبجستير



-

بكبلىرَىس

11

107١

-

*١0117

هبجستُر

71

6012

*-١0117-

-
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مف خلؿ استعراض النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )2يتبيف بأف الفروؽ ذات
الداللة اإلحصائية التي أظيرىا تحميؿ التبايف األحادي في استجابات معممي التعميـ العاـ عند
تقديرىـ لمعوقات استخداـ التعمـ التعاوني مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ الرابع
االبتدائي بمدينة القريات والتي تعزى الختلؼ الدرجة العممية لممعمميف الدرجة العممية كانت
لصالح المعمميف مف حممة البكالوريوس في جميع األبعاد .ويمكف تفسير ىذه النتيجة ػ
بواقعية ػ كوف المعمميف مف حممة درجة البكالوريوس كانوا أغمب أفراد عينة الدراسة مما ػ قد ػ
أيضا يمكف أف تعزى ىذه النتيجة إلى
يرجح كفتيـ أثناء المقارنات اإلحصائية .وفي المقابؿً ،
نسبيا ػ في التأىيؿ العممي والنضج المعرفي والخبرة العممية بيف المعمميف
وجود فجوة كبيرة ػ
ً
مف حممة البكالوريوس والمعمميف مف حممة الماجستير وىذا ما جعؿ المعمميف مف حممة

البكالوريوس أكثر حدة في تقدير المعوقات وابرازىا مف أقرانيـ مف حممة الماجستير ،وتختمؼ
ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة بلؿ ( )٢102التي لـ تثبت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
تُعزى إلى الخبرة التعميمية لعينة الدراسة.

التوصيات
لعؿ مف أىـ التوصيات التي يقدميا الباحثاف بعد إنجاز ىذه الدراسة ىي ضرورة إعادة

النظر في برامج إعداد المعمميف قبؿ وأثناء الخدمة لتكثيؼ ميارات اإلدارة الصفٍّية الفعالة وتصميـ
بطاقات األنشطة بما يسيـ في تفعيؿ استخداـ التعمـ التعاوني في الصفوؼ غير المتجانسة والتي
تحتوي عمى بعض الطمبة مف ذوي صعوبات التعمـ .كما يوصي الباحثاف إلى أىمية إعادة النظر في

حاليا حيث أنيا تعتمد عمى االختبارات التحصيمية التقميدية وال تعتمد
أساليب التقويـ المستخدمة
ً
منتجات الطمبة اإلبداعية أو مياراتيـ األدائية .كما أنو مف األىمية بمكاف التأكيد عمى ضرورة العناية
في البيئة الصفية عمى كافة األصعدة وتوفير متطمبات استخداـ أساليب واستراتيجيات تدريس متنوعة.

أيضا  ،يوصي الباحثاف عمى أىمية إعادة النظر في المناىج الدراسية بحيث تعزز ميارات التفكير
و ً
العميا كالتحميؿ والتقويـ والتركيب بما يسيـ في تنمية قدرات الطمبة في التفكير الناقد وحؿ المشكلت.

كما يوصي الباحثاف المعمميف والممارسيف عمى تطوير مياراتيـ وتنمية قدراتيـ التدريسية في جميع
مجاالت التعمـ النشط وعمى وجو الخصوص استخداـ التعمـ التعاوني في دروسيـ مما سيقود بالنياية

إلى تحفيز الطمبة عمى اإلحساس بالمسؤولية ،واكتسابيـ ميارات التواصؿ ،وقيـ العمؿ الجماعي،

وادارة الوقت ،وغيرىا.
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املراجع
املراجع العربية:

أبو العزائم ،محمود جمال ( .)4000اضطرابات التعمم .القاىرة :مكتبة االنجمو المصرية.

األستاذ ،أحمد ( .)4000أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تنمية ميارات التفكير الناقد لدى

طمبة الصف العاشر في مبحث الجغرافيا بمحافظة شمال غزة (رسالة ماجستير ،جامعة

األزىر ،غزة) .استرجعت من

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=109148

األسدي ،سعيد جاسم ( .)4000استراتيجية تربوية لتطوير المناىج الدراسية في قسم المغة العربية ،مجمة
آداب ذي قار.,0-00 ،)0( ،

بخاري ،عبير ومشرف ،طارق ( .)4000التعمم التعاوني في تحسين قدرات المتعممين في مادة قواعد
المغة العربية لمصف السادس بمرحمة األساس .السودان :جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا.

البصير ،نشوة عبد المنعم عبد اهلل وأبو ىدرة ،سوزان محمود سعيد ( .)4000أثر استخدام استراتيجيتين
لمتعمم النشط في خفض أعراض النشاط الزائد وتحسين التحصيل الدراسي لدى عينة من

الطمبة ذوي صعوبات التعمم مفرطي النشاط بالمرحمة االبتدائية .مصر :مؤسسة التربية

الخاصة والتأىيل.

البطاينة ،أسامة محمد والجراح ،عبد الناصر ( .)400,عمم نفس الطفل غير العادي ،عمان :دار
المسيرة لمنشر.

البغدادي ،محمد رضا ( .)4000التعمم التعاوني .القاىرة :دار الفكر العربي.

بالل ،نجمة ( .)400,اتجاىات األساتذة نحو التدريس باستراتيجية التعمم التعاوني في التعميم الجامعي

دراسة ميدانية عمى عينة من اساتذة القطب الجامعي .مجمة العموم االجتماعية-,, ),( ،

.0,

البيادلي ،أمل ميدي ( .)4000أثر استخدام أسموب التعمم التعاوني في التحصيل الدراسي .مجمة
ابحاث البصرة لمعموم االنسانية.004-040 ،)0(00 ،

التميمي ،عواد جاسم محمد ( .)4000طرائق التدريس العامة (المألوف والمستحدث) .بغداد :المكتبة
الوطنية – دار الحوراء.

جبران ،وحيد ( .)4004التعمم النشط الصف كمركز تعمم حقيقي .رام اهلل :مركز اإلعالم والتنسيق.

الجبري ،أسماء عبد العال والديب ،محمد مصطفى ( .)000,سيكولوجية التعاون والتنافس والفردية.
القاىرة :عالم الكتب لمنشر والتوزيع.
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الحمد ،الجوىرة ( .)4000الحاجات التعميمية الطفال صعوبات التعمم واستراتيجيات معالجتيا .المؤتمر
الدولي لصعوبات التعمم بالرياض :ادارة التربية الخاصة في تعميم البنات بالمنطقة الشرقية.

الحيمة ،محمد محمود ( .)0000التصميم التعميمي نظرية وممارسة .عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

خير الزاد ،فيصل محمد ( .)000,صعوبات التعمم .مجمة الثقافة النفسية.)00(0 ،

خوجو ،آالء والحسيني ،عبد الناصر ( .)4000العوامل المساىمة في ظيور المشكالت السموكية
الصفية لدى الطالبات ذوات صعوبات التعمم في المرحمة االبتدائية من وجية نظر معممات

التعميم العام بمدينة مكة المكرمة (دراسة غير منشورة) ،جامعة جدة ،جدة.

الربيعي ،محمود داوود ( .)4000استراتيجيات التعمم التعاوني .األردن :عالم الكتب الحديث.

الزارع ،أحمد والحسيني ،عبد الناصر ( .)4000مدى توافر متطمبات االستجابة لمتدخل في المدارس
االبتدائية الحكومية بمدينة جدة من وجية نظر معممي ومعممات صعوبات التعمم (دراسة غير

منشورة) ،جامعة جدة ،جدة.

زىاني ،مريم ( .)400,الوسائل التعميمية وأىميتيا في مرحمة التعميم االبتدائي (رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجزائر ،جامعة محمد بوضياف).

زيتون ،حسن حسين ( .)4000ميارات التدريس .القاىرة :عالم الكتب.

السنجاري ،عبد الر ازق ياسين ( .)000,أثر استخدام ثالث استراتيجيات تدريسية في تصحيح المفاىيم
الفيزيائية الخاطئة لدى طالبات المرحمة الجامعية .بغداد :جامعة بغداد.

شريت ،أشرف محمد وحسني ،مروة ( .)400,تنمية اإلبداع لألطفال ذوي صعوبات التعمم .مصر:
مؤسسة حورس الدولية.

الطائي ،فالح عبد الحسن ( .)4000فاعمية استراتيجية التعمم التعاوني في تحصيل طالب الصف األول
المتوسط بمادة الكيمياء ،مجمة كمية التربية األساسية.00, ،)0,( ،

الطراونة ،أحالم عبد الحميد ( .)4000أثر استخدام التعمم التعاوني والخرائط المفاىيمية في تحصيل
طمبة الصف الثالث األساسي في مادة المغة العربية في لواء المزار الجنوبي (رسالة

ماجستير ،جامعة مؤتة ،مؤتو) .استرجعت من search.mandumah.com

الطنطاوي ،عفت مصطفى ( .)4000التدريس الفعال .ط ،4عمان :دار المسيرة.

عباينة ،عبد اهلل ( .)0000أثر استخدام أنموذجين من نماذج التعمم التعاوني عمى اتجاىات طالب

الصف السابع األساسي تجاه تعمم الرياضيات في األردن ،مجمة مركز البحوث التربوية،

.),(0

العتوم ،نعيم عمي؛ وخميل ،ياسر فارس؛ والصمادي ،عمي محمد ( .)4000أثر استخدام التعمم التعاوني

في تحصيل الطمبة ذوي صعوبات التعمم في الرياضيات ،مجمة الدراسات العربية في التربية
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معوقات استخدام التعلم التعاوني مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الصف الرابع االبتدائي .......................
وعمم النفس.40-0 ،)00( ،

عتيق ،أحمد محمد ( .)4004معوقات التنمية االجتماعية في اليمن (رسالة ماجستير ،جامعة بغداد،
بغداد) .استرجعت من ecat.kfnl.gov.

عمي ،توفيق سميم ( .)4000أثر التعمم التعاوني في تحصيل مادة األحياء والسموك التنمري لدى طالب
الصف الثاني متوسط ،مجمة كمية التربية األساسية.4,0-440 ،)000(40 ،

عماد ،عبد الغني ( .)4000عمم االجتماع والبحث العممي" اإلشكالية ،المنيج ،المقاربات .بيروت :دار
الطميعة لمطباعة والنشر.

عويس ،سالم ( .)4000تجارب تربوية عالمية في التعمم النشط .مركز اإلعالم والتنسيق التربوي ،رام
اهلل :معيد تدريب المدرسين.

غني .مثال عبد اهلل ( .)4000صعوبات التعمم لدى الطمبة ،مجمة دراسات تربوية.00, ،)00(0 ،

كريم ،ليمى يوسف ( .)4000تشخيص القصور في بعض الميارات قبل األكاديمية الطمبة الروضة
كمؤشرات لصعوبات التعمم .تعز :جامعة تعز.

كعوان ،فاطمة ( .)400,فاعمية استراتيجية التعمم التعاوني واستراتيجية حل المشكالت في رفع الكفاية

االجتماعية لدى تالميذ السنة الثالثة ابتدائي بمدينة الجمفة .مجمة تطوير العموم االجتماعية،

.)00(4

مطر ،فاطمة خميفة ( .)0004أثر استخدام التعمم التعاوني في تدريس وحدة الحركة الموجبة عمى
الجوانب االنفعالية لمطالب في برنامج إعداد المعممين .المجمة العربية لمتربية.400 ،)0( ،

الياسين ،وفاء سالم والمسيميم ،محمد يوسف ( .)4000استراتيجية التعميم التعاوني وعالقتيا بفاعمية
اإلدارة الصفية :دراسة ميدانية .مجمة العموم التربوية والنفسية.,,-00 ،)0(00 ،
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....................... معوقات استخدام التعلم التعاوني مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الصف الرابع االبتدائي
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