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 ممخص البحث:ممخص البحث:
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استراتيجية التعمـ التعاوني، في تنمية ميارات القراءة 

( مف 23الجيرية لدى ذوي صعوبات التعمـ في القراءة الجيرية. وتكونت عينة الدراسة مف )
وبات التعمـ في المدارس الحكومية بمدينة الطالب الذكور في الصؼ الرابع االبتدائي ذوي صع

( طالب، والمجموعة التجريبية 7حائؿ ، وتـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف: المجموعة الضابطة )
( سنة. وتـ 22.:( سنة، بمتوسط قدره )22.9 –5.:( طالب. وتراوحت أعمارىـ ما بيف )7)

تـ التأكد مف صدؽ المقياس مف و استخداـ مقياس ميارات القراءة الجيرية )إعداد الباحث(، 
خالؿ عرض المقياس عمى عدد مف المحكميف، والتأكد مف ثبات  المقياس مف خالؿ كؿ مف 

برنامج تدريبي قائـ طريقة كرونباخ . ألفا، وطريقة إعادة التطبيؽ. كما استخدـ في ىذه الدراسة 
دؽ البرنامج مف خالؿ عمى استراتيجية التعمـ التعاوني )إعداد الباحث(، وتـ التحقؽ مف ص

عرضة عمى عدد مف المحكميف. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 
مقياس ميارات القراءة الجيرية، القياس البعدي والتتبعي لصالح المجموعة التجريبية )استراتيجية 

لدراسة  عدد مف (، وفي ضوء النتائج أوصت ا1‚12التعميـ التعاوني(، عند مستوى داللة )
التوصيات، ومنيا: ضرورة استخداـ طرؽ واستراتيجيات جديدة في تدريس الطمبة ذوي صعوبات 
التعمـ في القراءة الجيرية، االىتماـ بالعمؿ الجماعي والتشاركي والتفاعمي دخؿ غرفة الصؼ مع 

 جميع الطالب.
                    ذوي صعوبات التعمـ،  : التعمـ التعاوني، القراءة الجيرية، الطالبالكممات المفتاحية

 البرنامج التدريبي.
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Study Abstract: 
The aim of the study was to identify effective strategic cooperative 

learning in the development of reading sorority skills in students with 
learning difficulties in reading sorority. The sample of the study 
consisted of 12 male students in the fourth grade of students with 
learning difficulties in the public schools in the city of Hail . The sample 
was divided into two groups : Adjusting group (6 students) , The 
experimental group (6 students). Their ages ranged from (9.4-11.8) 
years, with an average of 11 years. The reading sorority scale was 
used (prepared by the researcher) ,and the validity of the scale was 
verified by presenting the scale to a number of arbitrators. The stability 
of the scale was verified through the kronbach method (Alpha) , and the 
method of re_ application. In this study , a training program based on 
cooperative learning strategy was also used ( prepared by the 
researcher). The validity of the program was verified by presenting it to 
a number of arbitrators. The results of the study indicated that there are 
differences of statistical significance in reading sorority skills and in 
post- measurement and sequential measurement for the benefit of the 
experimental group ( cooperative learning strategy) at a level of 
significance (0.01). In light of these findings , the study recommended a 
number of recommendations , among them: The need to use new 
methods and strategies in teaching students with learning difficulties in 
reading sorority, Interactive work inside the classroom with all students. 
Key words: 

Cooperative learning, Reading sorority, Students with learning 
difficulties , Training program.    
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 مقدمة:
صعوبات القراءة تتمثؿ في التبايف الممحوظ في القدرة لدى الطالب عمى القراءة والمرحمة 
العمرية التي ينتمي ليا، وتختمؼ ىذه القدرة باختالؼ السبب الذي يؤدي لظيورىا لدية سوء كاف 

الذي  يرتبط بنواحي النمو، أو بالصعوبات االدراؾ السمعي أو البصري الناتج عف الخمؿ العصبي
يؤدي لذلؾ. وتمثؿ القراءة فف  مف فنوف التعمـ المختمفة، وتساعد القدرة عمى القراءة في تعمـ 

 الميارات التعميمية األخرى. 
وت عتبر فئة صعوبات التعمـ مف الفئات األكثر انتشارا  بيف طالب المدارس وخاصة 

والمؤسسات التربوية والجيات  االبتدائية منيا، والتي حظيت باىتماـ متزايد مف قبؿ التربوييف
الرسمية التي سعت إليجاد حموؿ لمشكالت ىذه الفئة في الجوانب االكاديمية والصعوبات لدييـ 
التي تظير بسبب طرؽ التدريس التقميدية المستخدمة في التعميـ والتي تحد مف قدراتيـ عمى 

التدريسية العادية، وي عد ىذا التحصيؿ في المجاالت األكاديمية التي يعانوف منيا داخؿ الغرفة 
االىتماـ انعكاسا  ألىمية ىذه الفئة، حيث ت مثؿ شريحة كبيرة تفوؽ كؿ فئات التربية الخاصة، 
باإلضافة لضرورة عمميات الكشؼ والتشخيص والتدخالت العالجية المرتبطة بيذه الفئة حيث 

 (.3117) عبداهلل، ت عد مف الفئات الحديثة نسبيا  مقارنة بفئات االعاقات االخرى 
كما تتمثؿ صعوبة القراءة في تبايف ممحوظ في قدرة الطفؿ عمى القراءة وعمره الزمني 
وتختمؼ في درجتيا باختالؼ السبب الذي أدى الى حدوث ىذه الصعوبات، سواء يتعمؽ في 
 الجانب البنيوي، او الخمؿ العصبي،  وربما يقترف بالصعوبات القرائية ضعفا  في االستيعاب
القرائي، كما إف تعمـ القراءة يساعد في حدوث أشكاؿ التعمـ األخرى، وال يعتبر تعمـ القراءة شكال  
مف اشكاؿ استيعاب المعمومة ولكف يعتبر وسيمة الستخداـ المعمومات والمعارؼ لتنمية الكثير 

 (.3121مف القدرات االخرى ) فتوح، تركي، 
الحديثة التي أوالىا التربويوف اىتماما  متزايدا  في  وي عد التعمـ التعاوني مف االستراتيجيات

تدريس الطمبة ذوي صعوبات التعمـ، فيي تجعؿ المتعمـ  محور العممية التعميمية، وتنمي 
المسؤولية الفردية والجماعية لدييـ، كما تساعد المعمـ لمتعرؼ عمى حاجات الطمبة ذوي 

راتيجية  التعمـ التعاوني إلى تحسيف قدرة صعوبات التعمـ واالستجابة ليا، وكذلؾ تيدؼ است
الطالب الذيف يعمموف في مجموعات عمى تبادؿ األفكار فيما بينيـ وتقبؿ وجيات النظر، وتنمي 
استراتيجية التعمـ التعاوني  لدى الطمبة روح المساعدة فيما بينيـ لتحقيؽ أىداؼ عممية التعمـ، 

بة كثيرا  مف الميارات المغوية، مثؿ ميارات االستماع ومف أبرز فوائد التعمـ التعاوني إكساب الطم
والتعبير مف خالؿ المناقشة التي تجري داخؿ المجموعات، فضال  عف الميارات االجتماعية 
المتعددة التي تكتسب أثناء العمؿ التعاوني، وزيادة الدافعية نحو التعمـ نتيجة النجاح الذي يحققو 

  (.3123، الطمبة ضمف المجموعة ) عبدالعزيز
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 مشكمة البحث:
أشاره بعض الدراسات إلى أف نسبة كبيرة مف الطمبة في مرحمة التعميـ االبتدائي يعانوف 
مف خمؿ أو اضطراب في الكالـ وفيـ المغة، وىو ما يعرؼ بصعوبات تعمـ القراءة. ومف خالؿ 

جاؿ صعوبات الخبرة العممية لمباحث في مجاؿ التربية الخاصة، حيث أنو مف المختصيف في م
التعمـ، ومف خالؿ اإلشراؼ عمى التدريب الميداني والزيارات الميدانية لمعديد مف برامج التربية 
الخاصة )صعوبات التعمـ( في مدارس منطقة حائؿ، الحظ الباحث وجود بعض المشكالت التي 

 رية.  يعاني منيا طالب صعوبات التعمـ، وكاف مف أبراز ىذه المشكالت صعوبة القراءة الجي
وتتمثؿ مشكمة البحث الحالي في وجود صعوبة في القدرة عمى القراءة الجيرية لدى 
الطالب ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية، مما يمنعيـ مف االستفادة مف البرامج 
التربوية بنفس مستوى أقرانيـ العادييف، ومف ىنا تسعى الدراسة الحالية إلى تقديـ برنامج تدريبي 

استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني لتنمية ميارة القراءة الجيرية لدى الطمبة ذوي صعوبات ب
 التعمـ في المرحمة االبتدائية. 

وفي ضوء ما سبؽ فإف مشكمة الدراسة تتمثؿ في اإلجابة عمى السؤاؿ التالي: ما مدى 
ية ميارة القراءة الجيرية لدى فاعمية برنامج تدريبي باستخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني في تنم

 الطالب ذوي صعوبات التعمـ.
 أىداف الدراسة:

 تسعى الدراسة الحالية الى تحقيق األىداف األتية:
 إعداد مقياس لتعرؼ عمى مستوى الميارات لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ في              

 القراءة الجيرية.
  التعاوني في تحسيف مستوى القراءة الجيرية لدى إعداد برنامج باستخداـ استراتيجية التعمـ

 عينة مف الطالب ذوي صعوبات التعمـ.
  معرفة فاعمية استراتيجية التعمـ التعاوني في تنمية ميارة القراءة الجيرية لدى عينة مف

 الطالب ذوي صعوبات التعمـ.
 أىمية الدراسة:

رات القراءة الجيرية، مما يواجو الكثير مف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ قصورا  في ميا
              يترتب عمية آثار سمبية في طبيعة تكيفيـ في المدرسة ومجاراة اقرانيـ في مستوى

 التحصيؿ األكاديمي.
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 األىمية النظرية:
وتأتي أىمية ىذه الدراسة في توجيو الضوء عمى القصور في القراءة الجيرية وتأثيراتيا  

ختمفة لدى الطمبة  ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية. كما السمبية عمى جوانب النمو الم
اىتمت ىذه الدراسة باستخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني في التدريس، وىو نموذج تدريس متميز؛ 
ألنو يستخدـ ميمة مختمفة أو عمال  مختمفا، واف طبيعة الميمة وتنظيميا يتطمب العمؿ المشترؾ 

د المجموعة بشكؿ مناسب، وأف تراعي عممية تقديـ المكافأة الجيد الجمعي والتعاوف بيف أفرا
التعاوني والجيد الفردي المبذوؿ مف جميع الطمبة، ، وتعتبر استراتيجية التعمـ التعاوني 

 (.   ,3124Hudson استراتيجية سيمة التطبيؽ مف قبؿ المعمميف في كافة المقررات الدراسية )
عمـ التعاوني ت ركز عمى التعاوف كمركب أساسي، وال تعمؿ إال مف كما أف استراتيجية الت

                    خالؿ م ناخ اجتماعي جيد بسبب ارتباط نجاح الفرد مع المجموعة ككؿ، كما أنو أسموب
ي تيح لمطالب فرص المشاركة والتعمـ مف بعضيـ ومع المعمـ، واكتساب خبرات التعمـ بطريقة 

               ـ يقوموف معا  بأداء المياـ التعميمية بتوجيو مف المعمـ، لتؤدي في اجتماعية، كما اني
النياية إلكسابيـ المعارؼ والميارات واالتجاىات بأنفسيـ وتحقيقيـ األىداؼ المرغوبة 

(Kuester & Zentall, 2013). 
 األىمية التطبيقية:

استراتيجية التعمـ التعاوني، مما تمثؿ ىذه الدراسة نموذجا  إجرائيا  لمتدريس باستخداـ 
سيساعد في توفير مجموعة مف المعمومات عف الطالب ذوي صعوبات التعمـ بصفة عامة، 
وصعوبات التعمـ في القراءة الجيرية بصفة خاصة، كما تأتي األىمية التطبيقية ليذه الدراسة مف 

ىمية البرنامج التدريبي المصمـ أىمية استراتيجية التعمـ التعاوني المستخدمة في ىذه الدراسة، وأ
خصيصا  لتنمية ميارات القراءة الجيرية لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ في القراءة الجيرية، 
كما يمكف االستفادة مف نتائج تطبيؽ ىذه الدراسة في التعرؼ عمى مدى فاعمية البرنامج التدريبي 

ات التعمـ في القراءة الجيرية، مما قد في تنمية ميارات القراءة الجيرية لدى الطالب ذوي صعوب
               يسيـ في تعميـ النتائج وتطبيؽ مثؿ ىذه الدراسة عمى عينات أخرى مف الطالب ذوي

 صعوبات التعمـ. 
 حدود الدراسة: 

 تتحدد امكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية بالمحددات األتية:
قياس ميارات القراءة الجيرية، والبرنامج : وتتمثؿ مف خالؿ تطبيؽ مالحدود الموضوعية

التدريبي باستخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني، وقياس أثر البرنامج التدريبي في تنمية ميارات 
 القراءة الجيرية لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ في القراءة الجيرية.
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مف ذوي  : اقتصرت ىذه الدراسة عمى طالب الصؼ الرابع الذكورالحدود البشرية
 صعوبات التعمـ في القراءة الجيرية في مدينة حائؿ.

: اقتصرت ىذه الدراسة عمى الطالب الذكور ذوي صعوبات التعمـ في الحدود المكانية
 القراءة الجيرية في مدرستي حساف بف ثابت االبتدائية، ومدرسة حاتـ الطائي االبتدائية.

                     لثاني مف العاـ الدراسي: طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ االحدود الزمنية
 ـ.3129 -3128

 اإلطار النظري:
 سيتـ عرض اإلطار النظري كما يمي:

 أـ صعوبات القراءة:
استخدـ مصطمح صعوبات القراءة منذ سنوات عديدة ليصؼ الصعوبة في القراءة والذي 

ا  الضطرابات الميارات يشمؿ اضطرابات المغة والكالـ، وعادتا  يكوف اضطراب المغة مصاحب
(. ويعتبر مصطمح صعوبات القراءة مف أكثر Kablan,1994الدراسية األخرى، كما يذكر )

المصطمحات احداثا  لسوء الفيـ، وقد استخدـ مصطمح صعوبات القراءة في أواخر القرف 
                  الماضي، وارتباط ذلؾ بإصابات مخية ناتجة عف إصابة النصؼ االيسر مف المخ 

 (.3113)فراج، 
وت عتبر صعوبات القراءة مف الصعوبات المغوية النمائية التي تبدأ منذ الطفولة المبكرة، 
وتستمر في المراحؿ النمائية األخرى، مرحمة المراىقة ومرحمة الرشد. وقد ورد في دليؿ والية 

معالجة المغة مسيسبي لصعوبات القراءة تعريؼ صعوبات القراءة باعتبارىا اضطرابات في 
                  االستقبالية أو التعبيرية أو المنطوقة أو المكتوبة، عمى الرغـ مف الذكاء الطبيعي
والخبرات التعميمية التي مر بيا ىؤالء الطمبة، وتوفر الفرص الثقافية واالجتماعية، وقد تظير ىذه 

                   اء، والكتابةالصعوبات في ناحية أو اكثر مف صعوبات الفيـ القرائي، واليج
(Mississippi Dyslexia Hand Book, 2002.) 

كما إف الطمبة الذيف يعانوف مف صعوبات القراءة عادتا  ما يكوف مستوى ذكائيـ ضمف 
المدى الطبيعي أو فوؽ الطبيعي. كما أف صعوبات القراءة ليس ليا أي عالقة باإلعاقة العقمية، 

لصعوبات القرائية موىوبيف في مجاالت أ خرى، ويعرؼ االتحاد العالمي وقد يكوف الطمبة ذوي ا
لعمـ االعصاب عسر القراءة بأنو اضطراب يظير في صورة صعوبات في تعمـ القراءة بالرغـ مف 
توفر تعميـ مناسب، وذكاء ضمف المدى الطبيعي والمستوى الثقافي واالجتماعي المالئميف 

(Phillips,2013.) 
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 القراءة: مظاىر صعوبات
ىناؾ العديد مف المؤشرات والمظاىر التي غالبا  ما تصاحب صعوبات القراءة وتساعد في 

 & Thompsonالتعرؼ عمى الطمبة ذوي صعوبات القراءة، في شير كؿ مف تومسوف و مارسالند 
Marsland, 1995) إلى بعض مؤشرات صعوبات القراءة لدى الطالب ومف ىذه المؤشرات ،)

 ما يأتي:
              ال يظيروف أي مظير عمى وجود أي عجز في الحواس أو تمؼ بالمخ أو أي انحراؼ -2

 في الشخصية.
                 تحصيميـ في القراءة أقؿ مف ماىو متوقع مف عمرىـ الزمني والعقمي وسنوات -3

 التحاقيـ بالمدرسة.
 القدرة عمى تذكر الحروؼ.يعانوف مف ضعؼ واضح في التيجئة، ويظيروف اضطرابا  في  -4
يظيروف صعوبة واضحة في القدرة عمى تذكر نماذج الكممة كاممة، ويظيروف اضطراب في  -5

 قراءة الكممات التي تتشابو في الشكؿ.
(، بأف ىناؾ مجموعة مف العادات القرائية التي تظير لدى الطمبة 3111وذكر ىاروف )

يرية، ومنيا: التمممؿ ، عض الشفاه، أخطاء في ذوي صعوبات التعمـ أثناء عممية القراءة الج
(، بعض الصفات Mounter, 1984التعرؼ عمى الكممات) االسقاطات(. كما ذكر مونتر )

 العامة لمطمبة ذوي صعوبات القراءة ومنيا:
 *يقـو بعكس الحروؼ أثناء القراءة )االبداؿ(.

 *تكوف نسبة ذكاء ذوي صعوبات القراءة ضمف الحد الطبيعي.
 وبة في استرجاع صورة الحروؼ المفردة وتنظيماتيا.*صع

 *صعوبة في ميارات المغة برغـ مف الفرص التعميمية التي أ تيحت لذوي صعوبات القراءة
 * فقداف القدرة عمى الفيـ نتيجة عدـ القدرة في التعرؼ عمى الكممات.

 *ضعؼ في فؾ رموز الكممات، والقدرة عمى استرجاعيا.
 اءة:أنواع صعوبات القر 

 (، أن صعوبات القراءة تشمل عدة أنواع وىي:2995ويذكر)عبدالرحيم، 
 أخطاء اليجاء:  -2

يعتبر ضعؼ التيجئة مف االعراض المصاحبة لصعوبة القراءة وتشتمؿ الكممات التي 
يقرأىا الطمبة ذوي صعوبات القراءة عمى الكثير مف االخطاء والخمط بيف الكممات ذات النغمة 

ابيو، ويترتب عمى اخطاء التيجئة اضطرابات في فيـ معاني الكممات وادراؾ الصوتية المتش
 النصوص المقروءة.
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 البطىء في القراءة: -1
 يظير الطمبة ذوي صعوبات القراءة بطىء شديد و واضح في سرعة التعرؼ عمى الكممات.

 أخطاء القراءة الجيرية:-3
االخطاء في القراءة الجيرية  حيث يظير لدى الطمبة ذوي صعوبات القراءة الكثير مف

وتتضمف حذؼ بعض الكممات واالبداؿ و اضطرابات الصوت، مما يترتب عمى ذلؾ ضعؼ في 
 فؾ الشفرات الخاصة بالكممات التي يقراءىا.

 أسباب صعوبات القراءة:
مف خالؿ اطالع الباحث عمى األدب النظري والعديد مف المراجع، يتضح عدـ وجود  

حوؿ أسباب صعوبات القراءة، ونجد في األدبيات المتعمقة بصعوبات التعمـ  اتفاؽ بيف العمماء
مجموعة مف العوامؿ المسببة لصعوبات القراءة، والتي تنتمي الى مجاالت مختمفة حسب ما ذكر 

 ، وىي:(Stein,2014)ستيف
 العوامل النفسية: -2

 ىناك عدة عوامل نفسية تؤدي الى صعوبات القراءة وىي:
: ويقصد باإلدراؾ اعطاء االشياء والصور اضطراب اإلدراك السمعي واإلدراك البصريػػػػػػػػػػ 

والكممات معاني، وتعتبر عممية االدراؾ عممية معقدة تبدأ باستثارة الحواس نحو المثير ذات 
العالقة، وتنتيي بمعالجة المعمومات في الدماغ، واستخالص ما ىو قابؿ لإلدراؾ منيا. 

تمد عمى كؿ مف اإلدراؾ السمعي واإلدراؾ البصري في عممية القراءة وعممية القراءة تع
 الصحيحة، فأي خمؿ بأي مف االدراؾ السمعي أو البصري قد تؤدي الى صعوبة القراءة.

يؤثر القاموس المغوي لدى االطفاؿ عمى تعمميـ وتفسيرىـ لممادة  االضطرابات المغوية:ػػػػػػػػػػػػػ 
لذيف لدييـ تشوه في بعض االصوات يعجزوف غالبا  عف القراءة المقروءة، كما أف الطمبة ا

 الصحيحة.
: أثبتت الكثير مف الدراسات وجود صعوبة في االسترجاع التتابعي لممثيرات اضطراب الذاكرةػػػػػػػػػػػ 

المرئية لدى الطمبة ذوي صعوبات القراءة، ويرجع الفشؿ في القدرة عمى االسترجاع إلى عدـ 
االنتباه االنتقائي، والى استخداـ استراتيجيات أقؿ فاعمية في عمميات الحفظ كفاءة عمميات 

 والتذكر مقارنة بالطمبة العادييف.
 العوامل الفيسيولوجية: -1

% مف األفراد الذيف يعانوف مف  صعوبة القراءة، لدييـ اقارب 61تشير الدراسات الى أف  
ف يعانوف مف صعوبات القراءة بتركيبة دماغية يعانوف مف نفس الصعوبة، حيث يتميز االفراد الذي
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مختمفة عف االفراد العادييف، كما تشير الدراسات التي أ جريت عمى األطفاؿ ذوي صعوبات 
القراءة، بوجود اختالؼ لدييـ في المنطقة السمعية بتركيبة الدماغ تختمؼ عف األطفاؿ العادييف، 

لدى ذوي صعوبات القراءة في النصؼ األيسر كذلؾ تشير الدراسات الى أف منطقة المغة بالمخ 
 مف المخ، أصغر وأقؿ عدد خالياىا.

 استراتيجية التعمم التعاوني: -ب
ت عتبر استراتيجية التعمـ التعاوني إحدى استراتيجيات التدريس لمحركة التربوية المعاصرة، 

ـ، ألنيا تجعؿ حيث أعطى التربويوف اىتماما  متزايدا  في تدريس الطمبة ذوي صعوبات التعم
المتعمـ محورا   لعممية التعمـ وتظير آثارىا اإليجابية عمى الطمبة مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ 
التعميمية في إطار اجتماعي، مما يتيح لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ التفاعؿ مع الطالب 

              دراتيـ العادييف، وىذا يؤدي إلى تنمية العمؿ بروح الفريؽ الواحد بيف الطالب المتفاوتة ق
 (.3124)خفاؼ، 

(، استراتيجية التعمـ التعاوني بأنيا التعمـ ضمف Brady, 2005كما تعرؼ برادي )
( طالب، ويسمح ليـ 7 -3مجموعات صغيرة مف الطالب يتراوح عدد المجموعة ما بيف )

لقياس مدى  بالعمؿ سويا  لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ، ويتـ تقييـ أدائيـ وفقا  لمعايير معدة مسبقا  
 تقدميـ في أداء المياـ الموكمة إلييـ.

وكما ت عتبر استراتيجية التعمـ التعاوني بأنيا استراتيجية يستخدـ فييا مجموعة أو 
مجموعات صغيرة مف الطالب ذوي مستوى قدرات مختمفة، يتـ مف خالليا توظيؼ بعض 

سبة تقـو عمى التعاوف والتفاعؿ األفكار واالرشادات والفنيات تجعؿ مف بيئة المتعمـ بيئة منا
اإليجابي، ويعكؼ فييا أفراد المجموعة عمى انجاز المياـ األكاديمية المحددة مف خالؿ اشتراؾ 

 (.3119جميع أفراد المجموعة في تحمؿ مسئولية تعميـ بعضيـ بعضا ) الخولي، 
 عناصر التعمم التعاوني:

نما ىو عالقات ال يجب النظر إلى التعمـ عمى أنو جموس الطمبة بج وار بعضيـ، وا 
متبادلة مف أجؿ تحسيف موقؼ التعمـ، ولكي يكوف التعمـ تعاونيا  يجب أف يتضمف مجموعة مف 

 ، وىي:(Abbeduto,2011)العناصر كما ذكر ابيدوت 
 ػ االىتماـ بم ناخ العمؿ المادي مثؿ القاعات والتيوية ...إلخ.2
بالرقي بسموكياتيـ ونبذ الخالؼ الفردي، والقدرة عمى  ػ وجود م ناخ الطمأنينة الذي يسمح لمطمبة3

 االنتقاؿ مف المياـ الفردية إلي أىداؼ الجماعة.
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          ػ القيادة الموزعة: بمعنى أف يدرؾ التالميذ أنيـ قادة العمؿ وبالتالي يبذؿ كؿ منيـ أقصى4
 جيد لديو.

مف معوقات، ويتـ التعديؿ  ػ المرونة: تضع الجماعة خطة وأىداؼ كؿ مرحمة، وما يستجد5
 بصورة مستمرة.

ػ تناسؽ العمؿ داخؿ المجموعة الواحدة: يتـ تعريؼ كؿ فرد بدوره  بحيث يتكامؿ الفرد مع 6
 المجموعة لتحقيؽ اليدؼ العاـ.

ومما سبؽ يتضح أىمية التعمـ التعاوني كمركب أساسي، وال يتـ إال مف خالؿ ميارات 
ي بيف أفراد المجموعة، والتعاطؼ، وحسف االستماع، وضبط اجتماعية مثؿ: التفاعؿ اإليجاب

 (.Cairy & Mary, 2003النفس، بحيث يرتبط نجاح الفرد مع نجاح المجموعة )
 أنواع استراتيجيات التعمم التعاوني:

 ( بأف ىناؾ أنواع متعددة مف استراتيجية التعمـ التعاوني وىي: 3124وتذكر خفاؼ)
 تراتيجية عمى ضرورة تشجيع الطمبة عمى العمؿ بروح الفريؽ قبؿ التعمـ معا : تؤكد ىذه االس

( 7 – 3البدء بالتعمـ التعاوني، والعمؿ معا  في مجموعات غير متجانسة مكونة مف ) 
 طمبة في الميمة الواحدة.

  عمؿ الطالب في فريؽ: في ىذه االستراتيجية يتـ توزيع الطالب الى مجموعات تضـ كؿ
غير متجانسي التحصيؿ، ويقـو المعمـ بتقديـ الميمة ليـ  ( طمبة7 -3مجموعة مف )

وعمى المجموعة العمؿ لفيـ الميمة التعميمية، حيث تقدـ اسئمة فردية يجيب عنيا كؿ 
عضو في المجموعة بشكؿ منفرد، وتكوف االسئمة التي تطرح عمى الطمبة ترتبط بالميمة 

افراد المجموعة، وفي نياية التي تـ تعمميا، ويحصؿ كؿ طالب عمى درجة منفصمة عف 
النشاط يتـ جمع الدرجات التي حصؿ عمييا  كؿ افراد  المجموعة، والمجموعة التي 

 تحصؿ عمى اعمى الدرجات تكوف الفائزة، ويقدـ ليا التعزيز المناسب.
  االستقصاء التعاوني: يطمب مف أفراد المجموعة انجاز ميمة معينة، مف خالؿ تولي كؿ

المجموعة المسؤولية عف جمع معمومات معينة، وعمى المجموعة بعد  فرد مف أفراد ىذه
جمع المعمومات مف خالؿ افرادىا انجاز الميمة بشكؿ جماعي، مثؿ: جمع قطع لتركيب 

 صورة معينة.
  استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة: يقسـ الطمبة الى فرؽ لدراسة المادة التي

ؿ عضو القسـ الخاص بو ويمتقي االعضاء اآلخروف لدراسة تـ تجزئتيا، بحيث يعطى ك
ذلؾ القسـ معا  كخبراء ثـ يعود كؿ عضو الى مجموعتو ليقـو بشرح الجزء المخصص لو 

 ألعضاء مجموعة التي ينتمي ليا.
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 البرنامج التدريبية: -ج
 يصمـ البرنامج التدريبية في ضوء أىداؼ الدراسة واحتياجات الطمبة مجتمع الدراسة،

وفي البحث الراىف ييدؼ البرنامج إلى تنمية ميارات القراءة الجيرية لدى ذوي صعوبات التعمـ 
في القراءة الجيرية، ويشتمؿ عمى أنشطة متنوعة أثناء عرض الموضوعات، مع استخداـ التعزيز 

يارة اإليجابي والسمبي، وييدؼ ذلؾ إلى تقوية الدوافع نحو مواصمة البرنامج، والتمكف مف تنمية م
القراءة الجيرية لدييـ، وجعؿ أنشطة البرنامج ذات تأثير قوي في تنمية القراءة الجيرية لدى عينة 

 .(Saadatzi, Welch, & Scott., 2014)الدراسة 
 مفاىيم الدراسة:

يقصد بيـ الطالب الذيف لدييـ تأخر، أو االضطراب، أو تعطؿ  الطالب ذوي صعوبات التعمم:
أكثر مف عمميات التحدث والتخاطب، أو المغة، أو القراءة، أو الكتابة، أو  في النمو في واحدة أو

(. وفي ىذه Bateman,1965الحساب، أو أي مادة دراسية أخرى ينتج عف إعاقة نفسية )
الدراسة يقصد بصعوبات التعمـ الطالب الذيف تـ تشخيصيـ مف خالؿ االختبارات المعدة مف قبؿ 

لعربية السعودية عمى انيـ يعانوف مف صعوبات تعمـ في مادة دراسية وزارة التعميـ في المممكة ا
 واحدة، أو اكثر.

يقصد بو اضطراب في معالجة المغة اإلستقبالية أو التعبيرية أو   صعوبات القراءة الجيرية :
المنطوقة أو المكتوبة برغـ مف الذكاء الطبيعي والخبرات التعميمية التي مروا بيا، وتوفر الفرص 

قافية واالجتماعية، وقد تظير ىذه الصعوبات في ناحية أو اكثر مف صعوبات الفيـ القرائي، الث
وفي الدراسة الحالية :   (.Mississippi Dyslexia Hand Book, 2002واليجاء، والكتابة،)

ىـ الطالب ذوي صعوبات التعمـ الذيف يعانوف مف صعوبات في القدرة عمى القراءة الجيرية 
بتدائية في مدارس مدينة، حائؿ حسب الدرجة النيائية التي يحصؿ عمييا الطالب في بالمرحمة اال

 مقياس ميارات القراءة الجيرية الم عد في ىذه الدراسة.
ىو البرنامج المخطط وفؽ منظومة تعميمية ويضـ مجموعة مف الوحدات  أـ البرنامج التدريبي:

ة، وطرؽ وأساليب التدريس وأدوات التقييـ التدريبية واألىداؼ واألنشطة والوسائؿ التعميمي
(. وي قصد بالبرنامج التدريبي في 3121لتقديميا إلى المتعمميف )الظاىري، وزيف الديف، 

الدراسة الحالية: مجموعة األنشطة والمياـ التي يتـ تدريب الطالب ذوي صعوبات التعمـ في 
رية لدييـ، وت قدـ تمؾ األنشطة القراءة الجيرية عمييا، بيدؼ تنمية ميارات القراءة الجي

( دقيقة، خالؿ شيريف، وتنفذ 41( جمسة تدريبية تستغرؽ كؿ جمسة )36والمياـ مف خالؿ )
ىذه الجمسات في غرفة تدريسية خاصة مزودة بكؿ الوسائؿ واألدوات الالزمة لتنفيذ البرنامج 

 بيا.داخؿ المدرسة التي تـ اختيار أفراد المجموعة التجريبية مف ضمف طال
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ىو طريقة تدريسية تحمؿ عمال  مشتركا  بيف طالب الصؼ مف  بـ استراتيجية التعمم التعاوني:
أجؿ ىدؼ تعميمي جماعي، ويشارؾ في المجموعة الواحدة عدد مف الطالب مف مستويات 
تعميمية واجتماعية مختمفة، ويسعى أعضاء المجموعة لتحقيؽ ىدؼ تعميمي موحد مف خالؿ 

. وفي ىذه (Avcioglu, 2014)التعميمية المتعمقة باليدؼ المراد تحقيقو  مجموعة النشاطات
الدراسة ىي: مجموعة مف النشاطات والتدريبات والمياـ التي تطبؽ دخؿ غرفة تدريسية 
خاصة  مجيزة بالوسائؿ واألدوات االزمة مف أجؿ تدريب الطالب عمى ميارات القراءة 

 الجيرية بيدؼ تنميتيا لدييـ. 
 ت السابقة:الدراسا

لقد اىتمت الكثير مف الدراسات الحديثة بالتعمـ التعاوني وطرؽ تطبيقو، لما لو أثر 
إيجابي في تحسيف المستوى األكاديمي لمطالب ذوي صعوبات التعمـ، ومف خالؿ اطالع الباحث 
عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة الحالية، الحظ الباحث قمة الدراسات التي 

 اىتمت بذوي صعوبات التعمـ في القراءة الجيرية.
 المحور االول: دراسات اىتمت بصعوبات القراءة:

(، التي ىدفت الى تقييـ استخداـ التعمـ التعاوني في تحسيف 3123وفي دراسة عبدالعزيز) 
 ( طالبا  51االستيعاب القرائي لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ والعادييف، وتكونت العينة  مف )

مف ذوي صعوبات التعمـ والعادييف مف الصؼ الرابع االبتدائي، وتـ تقسيـ العينة الى مجموعتيف، 
( طالب، ومجموعة ذوي صعوبات التعمـ التي تكونت 31مجموعة الطمبة العادييف وتكونت مف ) 

( طالب، وكاف اختيار العينة يعتمد عمى الطريقة القصدية  مف مدارس مدينة 31أيضا  مف ) 
ة، واستخدمت الدراسة اختبار االستيعاب القرائي، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة جد

احصائيا  باستخداـ التعمـ التعاوني بيف المجموعتيف في مستوى االستيعاب القرائي في القياس 
 البعدي لصالح كؿ مف المجموعتيف.

عة العالقة بيف اضطرابات (، بدراسة ىدفت لمكشؼ عف طبي3115كذلؾ قامت عبدالفتاح ) 
الذاكرة العاممة وصعوبات تعمـ القراءة لدى عينة مف تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي مف ذوي 

( طالب وطالبة مف ذوي 61صعوبات التعمـ والعادييف في القراءة، حيث تكونت العينة مف )
لدراسة اختبار ( طالب وطالبة مف العادييف، واستخدمت ا61صعوبات التعمـ في القراءة، و)

لمذاكرة العاممة، واختبار صعوبات تعمـ القراءة، وتوصمت الدراسة في نتائجيا إلى وجود فروؽ في 
تعمـ القراءة بيف الطمبة العادييف، والطمبة ذوي صعوبات تعمـ القراءة، في مياـ سعة الذاكرة 

تنظيـ لصالح مجموعة العاممة لصالح الطمبة العادييف، ووجود فروؽ في استخداـ استراتيجية ال
 الطمبة العادييف ايضا .
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(، دراسة ىدفت الى التعرؼ عمى بعض الخصائص 3113كما اجرت اليجرسي) 
الشخصية واالنفعالية لدى عينة مف الطمبة ذوي صعوبات تعمـ القراءة والعادييف في المرحمة 

ة مف الطمبة ذوي االبتدائية، وأجريت الدراسة في مممكة البحريف، وتكونت العينة مف مجموع
( طالبة مف العاديات، 61( طالبة، ومجموعة مكونة مف ) 61صعوبات التعمـ عددىـ) 

واستخدمت الدراسة اختبار تحصيمي في ميارات القراءة، واختبار لممصفوفات المتتابعة، ومقياس 
في قمؽ أيزنؾ لشخصية األطفاؿ، وأظيرت نتائج الدراسة اف مجموعة ذوي صعوبات التعمـ أعمى 

القمؽ، واالكتئاب، والعصابية مقارنة بالعادييف، بينما أظيرت النتائج ارتفاع مستوى الفرح، 
 واالنبساط لدى العادييف منيا لدى ذوي صعوبات التعمـ.  

(، وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر 3112وفي الدراسة التي اجراىا كاروليف وآخروف)
ي الفونيمي، والقراءة الجيرية لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، استخداـ استراتيجية تدريبية عمى الوع

حيث قامت الدراسة بتدريب مجموعة مف أطفاؿ الروضة عمى ادراؾ الفونيميات االمر الذي يزيد 
( طفؿ تـ توزيعيـ عمى مجموعتيف تجريبية 67القدرة عمى القراءة، وتكوف عينة الدراسة مف )

لطالقة في تسمية الحروؼ، ومقياس القدرة عمى ادراؾ وضابطة، واستخدـ في الدراسة مقياس ا
الفونيميات، ومقياس الطالقة في تسمية االصوات، وأظيرت نتائج الدراسة تحسف لدى افراد 

 المجموعة التجريبية، مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج.
 المحور الثاني: دراسات اىتمت باستخدام استراتيجية التعمم التعاوني:

(، دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استراتيجية التعمـ التعاوني عمى 3123اجرى فيفاف ) 
( طالب وطالبة، وأشارت نتائج 26تحصيؿ الطالب ذوي صعوبات التعمـ، تكونت العينة مف ) 

الدراسة إلى زيادة قدرة الطمبة عمى اكتساب الميارات األساسية وزيادة التحصيؿ لدييـ، كما وجدت 
 لميارات االجتماعية لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ.فروؽ تعزى لمجنس وتحسف ا

(، بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استراتيجية التعمـ التعاوني عمى تحصيؿ 3122وقاـ شياب)
( طالب وطالبة  في الصؼ العاشر، 61الطالب ذوي صعوبات التعمـ، وتكونت العينة مف )

ية في تحصيؿ الطمبة ذوي صعوبات وأظيرت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائ
 التعمـ، لصالح المجموعة التجريبية وعدـ وجود فروؽ تعزى لمجنس.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خالؿ عرض ىذه المجموعة مف الدراسات نالحظ وجود دراسات تناولت صعوبات 

ني في تحسيف (،  التي اىتمت في استخداـ التعميـ التعاو 3123القراءة مثؿ ) عبدالعزيز، 
(، التي سعت 3115االستيعاب القرائي لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ. ودراسة ) عبدالفتاح،

لمكشؼ عف طبيعة العالقة بيف اضطرابات الذاكرة العاممة وصعوبات تعمـ القراءة. ودراسة 
(، التي ىدفت في التعرؼ عمى بعض الخصائص االنفعالية لدى الطالب ذوي 3113)اليجرس، 

(، التي بحثت في أثر استخداـ استراتيجية 3112وبات التعمـ. ودراسة ) كاروليف وآخروف، صع
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تدريبية عمى الوعي الفونيمي، والقراءة الجيرية لدى االطفاؿ ما قبؿ المدرسة. وىناؾ مجموعة مف 
الدراسات التي اىتمت في التعمـ التعاوني مع الطالب ذوي صعوبات التعمـ ومف ىذه الدراسات 

( التي ىدفت الى التعرؼ عمى أثر التعمـ التعاوني عمى التحصيؿ، و دراسة 3123اسة )فيفاف، در 
استراتيجية التعمـ التعاوني عمى  (، ايضا  التي ىدفت الى التعرؼ عمى أثر3122) شياب،

(، كذلؾ كاف 3121المستوى التحصيمي لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ، ودراسة )عمراف، 
تسعى لمتعرؼ عمى أثر التعمـ التعاوني في تدريس االجتماعيات عمى التحصيؿ المعرفي لدى 

كؿ مف دراسة  الطالب، ونجد إف ىذه الدراسة تدرس الفئة العمرية ذاتيا التي دراستيا
(، وتختمؼ عف الفئات العمرية التي درستيا لكؿ 3115(، ودراسة )عبدالفتاح،3123)عبدالعزيز،

(، ومف حيث الجنس فيذه الدراسة تكونت 3122(، ودراسة )شياب، 3112مف دراسة )كاروليف، 
ف (، فقد تكونت عينة دراستو م3113عينتيا مف الطالب الذكور فقط بينما دراسة )اليجرس، 

الطالبات فقط، أما مف حيث النتائج نجد بأف جميع الدراسات السابقة التي تـ ذكرىا بيذه الدراسة 
 كانت نتائجيا  لصالح استخداـ البرنامج التدريبي، ووضوح فاعمية تطبيقو.

 فروض الدراسة:
ي توجد فروؽ دالة احصائيا  بيف متوسطات درجات أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة ف -2

 القياس البعدي عمى مقياس ميارات القراءة الجيرية  لصالح المجموعة التجريبية.
توجد فروؽ دالة احصائيا  بيف متوسطات درجات أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة في  -3

 القياسيف القبمي والبعدي عمى ميارات القراءة الجيرية لصالح القياس البعدي.
ة احصائية بيف متوسطات  درجات أفراد المجموعة التجريبية في ال توجد فروؽ ذات دالل -4

القياس البعدي والقياس التتبعي في مستوى ميارات القراءة الجيرية وذلؾ بعد انتياء تطبيؽ 
 البرنامج التدريبي بشير واحد.

 خطوات إجراء الدراسة: تم تنفيذ الخطوات األتية:
 بناء مقياس لمقراءة الجيرية. -
 مج التدريبي وتقسيمة إلى جمسات.تصميـ البرنا -
 عمؿ اختبار لتكافؤ المجموعات مف خالؿ اختبار القراءة الجيرية، كاختبار قبمي. -
 تقسيـ الطالب إلى مجموعات. -
 تدريب المعمميف عمى اجراءات تطبؽ البرنامج باستخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني. -
 .متابعة عمؿ المعمميف وتوجيييـ وتقديـ الدعـ الفني -
 تزويد المعمميف بما يحتاجوف مف وسائؿ وأدوات اثناء تطبيؽ البرنامج. -
 تطبيؽ نشاطات البرنامج باستخداـ االدوات والوسائؿ الالزمة مف خالؿ جمسات البرنامج. -
 تطبيؽ االختبار البعدي عمى عينة الدراسة. -
 .تطبيؽ االختبار التتبعي بعد مرور شير مف انتياء تطبيؽ البرنامج التدريبي -
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استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج شبة التجريبي، مف نوع تصميـ بعدي  منيج الدراسة:
لممجموعات المتكافئة، إحداىما ضابطة تـ التعامؿ معيا بالطريقة التقميدية، واألخرى تجريبية تـ 

التعمـ تعميميا باستخداـ برنامج تدريبي لتنمية ميارات القراءة الجيرية، باستخداـ استراتيجية 
 التعاوني؛ لذا يمكف تصنيؼ متغيرات الدراسة كما يمي:

المتغير المستقؿ: ويتمثؿ في البرنامج التدريبي باستخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني لتنمية  -2
 ميارات القراءة الجيرية.

، المتغير التابع: وىو التغير في مستوى القراءة الجيرية لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ  -3
حيث تكونت عينة الدراسة مف الطالب ذوي صعوبات القراءة الجيرية بالمدارس االبتدائية  

 في مدينة حائؿ
 ويمخص الشكل أدناه تصميم الدراسة:

G1 : O1 X O1       G2 : O1   O1 
 المجموعة الضابطة :G2     : المجموعة التجريبية :G1حيث أف 

Xالبرنامج التدريبي :            O1يارات القراءة الجيرية: م 
 عينة الدراسة:

( طالب مف طالب المدارس الحكومية في  23تكونت عينة الدراسة الحالية مف ) 
مدينة حائؿ/ المممكة العربية السعودية، مف طالب الصؼ الرابع االبتدائي ذوي صعوبات التعمـ، 

سة الى مجموعتيف مجموعة الذيف يعانوف مف صعوبات في القراءة الجيرية، وتـ تقسيـ عينة الدرا
( طالب، وكانت  7( طالب، ومجموعة ضابطة تكونت ايضا  مف )  7تجريبية وتكونت مف ) 

كؿ مف المجموعتيف متكافئات في مستوى النطؽ، ومستوى القراءة الجيرية، والعمر، حيث 
 ( سنة.22,:(، بمتوسط عمر زمني يساوي )22,9-5,:تراوحت اعمار عينة الدراسة ما بيف )

. وتـ إجراء التجانس باستخداـ اختبار 3128/3129وتـ التطبيؽ بالفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 
               (،2الختبار داللة الفروؽ، ويوضح الجدوؿ رقـ ) Kruskal-Wallisكروسكاؿ ػ واالس 

 ىذه النتائج.
 (2جدول )

 لداللة الفروق بين متوسط رتب المجموعات Kruskal-Wallisنتائج 
 )الضابطة والتجريبية( في القياس القبمي عمى مجاالتو الدراسة. 

 1كا  درجة الحرية الرتب متوسط العدد المجموعة مجاالت المقياس
ميارات القراءة 

 الجيرية
 23‚2 7 الضابطة

 22‚8 7 التجريبية  1‚383 3

 24‚2 7 التجريبية  1‚:44 3 23‚: 7 الضابطة العمر

 ( 1.16(، )*( دالة عند مستوى )1.12مستوى )) **( دالة عند 
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يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط رتػػػب يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط رتػػػب 
المجموعات )الضابطة والتجريبية( في القياس القبمي عمى مجاالت الدراسة، ممػا يػدؿ عمػى تكػافؤ المجموعات )الضابطة والتجريبية( في القياس القبمي عمى مجاالت الدراسة، ممػا يػدؿ عمػى تكػافؤ 

 وتجانس العينة.وتجانس العينة.
 أدوات الدراسة: 

 ية:أ ـ مقياس ميارات القراءة الجير 
لتحقيؽ ىدؼ البحث الرئيسي وىو معرفة فاعمية برنامج تدريبي باستخداـ استراتيجية 
التعمـ التعاوني في تنمية ميارات القراءة الجيرية لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ، اطمع الباحث 

 (، و االختبار التحصيمي لميارات القراءة اعداد ) الياجري،9::2عمى مقاييس القراءة ) جمجؿ، 
(، وبعد مراجعة الباحث 3117(، ومقياس صعوبات تعمـ القراءة الذي قاـ بإعداده )طو، 3113

لألدب النظري والدراسات السابقة، وإلدراؾ الباحث أىمية ىذا الموضوع قاـ بإعداد ىذا ميارات 
ي القراءة الجيرية، وييدؼ ىذا المقياس إلى تحديد مستوى صعوبة القراءة الجيرية لدى الطمبة ذو 

 صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية. 
 خطوات إعداد مقياس ميارات القراءة الجيرية:

  قاـ الباحث بتحديد اليدؼ العاـ مف المقياس، وىو التعرؼ عمى مستوى الصعوبة في ميارات
 القراءة الجيرية لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ.

 ،تـ صياغة عبارات مقياس ميارات  بعد االطالع عمى األدب النظري والدراسات السابقة
 القراءة الجيرية. 

 ( فقرة موزعة عمى مجالين وىما:10ويتكون المقياس الحالي من )
 ( عبارات.21األوؿ: ميارتي االستماع والمحادثة )

 ( عبارات.21الثاني: ميارة القراءة الجيرية )
ود ثالثة أخطاء متتالية : ي طبؽ المقياس بشكؿ )فردي وشفيي(، ويتوقؼ عند وجمفتاح التصحيح

عمى الفقرة الواحدة مف فقرات المقياس، وي عطى التمميذ ثالث فرص لمحاولة قراءة فقرات 
المقياس، وتسجؿ الدرجة عمى االستجابة الثالثة )درجة واحده أو صفر(، وتتراوح الدرجة الكمية 

ذا حصؿ الطالب  عمى )31 -عمى المقياس ما بيف )صفر مى مف الدرجة ( درجات فأع21(، وا 
( درجات فأقؿ مف الدرجة الكمية عمى المقياس :الكمية لممقياس فيو جيد، أما إذا حصؿ عمى )

 فيحتاج الطالب  إلى التدريب. 
 الخصائص السيكومترية لممقياس:

( محكميف 21استخدـ الباحث صدؽ المحكميف حيث تـ عرض المقياس عمى ) صدق المقياس:
تربية الخاصة وعمـ النفس والمغة العربية (، في جامعة حائؿ، مف  أعضاء ىيئة التدريس )ال

 وذلؾ مف  أجؿ الحكـ عمى عبارات االختبار مف حيث.
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 مدى مناسبة العبارات في قياس ما صمـ مف أجمو. -
 مدى مناسبة العبارات مف حيث، المضموف والمعنى، والوضوح. -
 مدى انتماء الفقرة لممجاؿ ) البعد(. -

ات وفقا  لمالحظات المحكميف حيث كاف يتكوف المقياس في وتـ تعديؿ بعض الفقر 
( فقرة، وبعد إجراء التعديالت حسب رأي المحكميف تكوف المقياس في 35صورتو األولية مف )
 ( فقرة.31صورتو النيائية مف )

( 26تـ استخداـ طريقة كرونباخ .ألفا، وطريقة إعادة التطبيؽ بفاصؿ زمني ) :ثبات المقياس
( طالب مف الصؼ الرابع في مدارس مدينة 6التطبيقيف، حيث طبؽ المقياس عمى )يوما  بيف 

حائؿ  الذيف يعانوف مف صعوبات في ميارات القراءة الجيرية، وىـ مف خارج عينة الدراسة، 
 (، ىذه النتائج.3ويوضح الجدوؿ رقـ )

 (1) جدول
 ة لدى عينة الثباتمعامالت الثبات لمقياس ميارات القراءة الجيرية ومجاالتو الفرعي

 المقياس ومجاالتوالمقياس ومجاالتو ألفا ػ كرونباخ  إعادة التطبيؽ

 االستماع والمحادثةاالستماع والمحادثة 1‚842 1‚858

 القراءة الجيريةالقراءة الجيرية 1‚863 1‚886

 الدرجة الكميةالدرجة الكمية 1‚844 1‚861

               يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامالت الثبات مقبولة مما يجعمنا نثؽ في
 تطبيؽ المقياس.

برنامج تدريبي باستخدام التعمم التعاوني لتحسين مستوى القراءة الجيرية ب ـ 
 لدى الطالب ذوي صعوبات تعمم في القراءة الجيرية:

قاـ الباحث بإعداد البرنامج التدريبي القائـ عمى استخداـ التعمـ التعاوني لتحسيف مستوى 
 يرية، ويحتوى عمى ما يمي:القراءة الجيرية لدى الطالب ذوي صعوبات تعمـ في القراءة الج

ييدؼ البرنامج إلى تنمية ميارات القراءة الجيرية لدى الطالب ذوي صعوبات  أىداف البرنامج:
 القراءة الجيرية، ويمكف تحقيؽ ما يمي:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ػ تنمية ميارات التواصؿ والعمؿ ضمف مجموعات.
 ـ..ـ..ػ تنمية المستوى ميارات القراءة الجيرية لدى الطالب ذوي صعوبات التعمػ تنمية المستوى ميارات القراءة الجيرية لدى الطالب ذوي صعوبات التعم

 ػ تشجيع التالميذ عمى التفاعؿ مع اآلخريف والمشاركة في األنشطة الصفية.ػ تشجيع التالميذ عمى التفاعؿ مع اآلخريف والمشاركة في األنشطة الصفية.
يسػػػعى البرنػػػامج إلػػػى تفاعػػػؿ الطػػػالب مػػػع الػػػزمالء ضػػػمف يسػػػعى البرنػػػامج إلػػػى تفاعػػػؿ الطػػػالب مػػػع الػػػزمالء ضػػػمف   األىـــداف اإلجرائيـــة لمبرنـــامج:األىـــداف اإلجرائيـــة لمبرنـــامج:

المجموعػػة فػػي األنشػػطة الصػػفية، وتنميػػة القػػدرة لػػدى الطػػالب عمػػى قػػراءة بعػػض الفقػػرات بصػػوت المجموعػػة فػػي األنشػػطة الصػػفية، وتنميػػة القػػدرة لػػدى الطػػالب عمػػى قػػراءة بعػػض الفقػػرات بصػػوت 
مف المجموعة، يقـو الطالب بمشػاركة زمالئػو ضػمف المجموعػة مف المجموعة، يقـو الطالب بمشػاركة زمالئػو ضػمف المجموعػة مرتفع، وواضح  أماـ زمالئيـ  ضمرتفع، وواضح  أماـ زمالئيـ  ض

فػػي األنشػػطة تسػػاعد فػػي تعمػػـ الميػػارات المطمػػوب تعمميػػا، رفػػع مسػػتوى الطػػالب ذوي صػػعوبات فػػي األنشػػطة تسػػاعد فػػي تعمػػـ الميػػارات المطمػػوب تعمميػػا، رفػػع مسػػتوى الطػػالب ذوي صػػعوبات 
 التعمـ في ميارات القراءة الجيرية.التعمـ في ميارات القراءة الجيرية.

يقـو البرنامج عمى ضرورة إحداث تغيير لمف لدييـ صعوبات تعمـ في  ـ مصادر إعداد البرنامج:
ة الجيرية، مف خالؿ تنمية ميارات التواصؿ والعمؿ الفعاؿ ضمف مجموعات، ولذلؾ القراء

تمت مراعاة خصائص الطالب ذوي صعوبات التعمـ في القراءة الجيرية، والتقارب بينيـ، 
وتبادؿ األدوار. والتفاعؿ بيف الميارات التعميمية المختمفة ضمف مجموعات. وبعد اطالع 

راسات السابقة التي تيتـ بصعوبات القراءة مثؿ دراسة الباحث عمى مجموعة مف الد
(، تـ التركيز 3113(، ودراسة )اليجرس، 3115(، ودراسة )عبدالفتاح، 3123)عبدالعزيز، 

عمى طريقة التعمـ التعاوني مف اجؿ رفع مستوى ميارات القراءة الجيرية لدى الطالب ذوي 
 صعوبات التعمـ في القراءة الجيرية.

تنبع أىمية البرنامج مف أىمية االىتماـ بفئة الطالب ذوي صعوبات التعمـ  رنامج:ـ أىمية الب 
الذيف يعانوف مف صعوبات في القراءة الجيرية، كما تأتي أىمية البرنامج في تحسيف مستوى 
ميارات القراءة الجيرية والعمؿ عمى تنميتيا لتمؾ الفئة، ليتمكنوا بواسطتيا مف التفاعؿ مع 

تنبع أيضا مف أىمية استراتيجية التعميـ التعاوني في إكساب الطالب الميارات اآلخريف. كما 
 األكاديمية المختمفة. 

                              ( جمسػػػة، وزمػػف الجمسػػػة الواحػػػدة( جمسػػػة، وزمػػف الجمسػػػة الواحػػػدة3636يتكػػػوف البرنػػػامج التػػدريبي مػػػف )يتكػػػوف البرنػػػامج التػػدريبي مػػػف )  ـــ اإلطـــار الزمنـــي لمبرنـــامج:ـــ اإلطـــار الزمنـــي لمبرنـــامج:
 ( دقيقة، عمى مدى شيريف بواقع ثالث جمسات أسبوعيًا.( دقيقة، عمى مدى شيريف بواقع ثالث جمسات أسبوعيًا.4141) ) 

تـ تطبيؽ البرنامج عمى عينة الدراسة مف الطالب ذوي صعوبات تعمـ في  مستيدفة:ـ الفئة ال
( عمى 2القراءة الجيرية. بعد إجراء التجانس )القياس القبمي(، المشار إلية في جدوؿ رقـ )

أدوات البحث، ثـ تطبيؽ البرنامج، ثـ القياس البعدي. ثـ القياس التتبعي بعد مضي شير مف 
 دى استمرارية فعالية البرنامج وبقاء أثره.التطبيؽ لمعرفة م



عمي محمد فالح الشرعود/         فاعمية برنامج تدريبي باستخدام استراتيجية التعمم التعاوني  
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(، جمسة تدريبية، وىدفت الجمسات التدريبية لتنمية 36احتوى البرنامج عمى ) ـ محتوى البرنامج:
ميارات القراءة الجيرية لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ في القراءة الجيرية، وحتوت جمسات 

األنشطة وبعض الفنيات التي تؤثر عمى تنمية البرنامج عمى مجموعة مف التدريبات التربوية و 
ميارات القراءة الجيرية، وتـ تحديد المحتوى في ضوء نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة 

(، واإلطار النظري، وتـ االستعانة بعدد مف 3121(، ودراسة )عمراف، 3123)عبدالعزيز، 
 المعمميف المختصيف في المغة العربية لتحقيؽ ىذا اليدؼ.

 االجراءات المستخدمة:  ـ
اتبع الباحث استراتيجية التعزيز، والحوار والمناقشة، والتغذية الراجعة، وروعي مالئمة 

 األنشطة بحيث تكوف ىادفة وجذابة وأف تتميز بالبساطة.
 الخصائص السايكومترية لمبرنامج: 

ائؿ تـ عرض البرنامج عمى مجموعة مف المحكميف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ح
ضمف التخصصات األتية:)عمـ النفس ػ التربية الخاصة ػ المغة العربية( لمتحقؽ مف مدى مالئمة 
البرنامج ليدفو العاـ. وفي ضوء آراء المحكميف، تـ إعادة  ترتيب الجمسات التدريبية، وصياغة 
بعض العبارات بما يتالءـ مع ىدؼ البرنامج حسب رأي المحكميف، حيث كاف البرنامج في 

( جمسة تدريبية، وبعد التعديؿ بما يتوافؽ مع أراء المحكميف 32ورتو األولية يحتوي عمى )ص
 ( جمسة تدريبية. 36أصبح يتكوف البرنامج في صورتو النيائية مف )

 : تقويم البرنامج
: حيث تـ عرض البرنامج في صورتو االولية عمى مجموعة مف التقويم المبدئي

ريس في جامعة حائؿ ضمف التخصصات التالية:)عمـ النفس ػ المحكميف مف أعضاء ىيئة التد
 التربية الخاصة ػ المغة العربية(، لمتحقؽ مف فعالية البرنامج. 

: روعي في تقويـ البرنامج أف يكوف ىناؾ تقويـ مرحمي أثناء تطبيؽ التقويم المرحمي
                   أكد مف إتقافجمسات البرنامج، بحيث ال يتـ االنتقاؿ مف ميارة إلى أخرى إال بعد الت

 الميارة السابقة.
: تـ تقويـ البرنامج بعد كؿ جمسة مف جمسات البرنامج لمعرفة مدى فعالية التقويم البعدي

البرنامج وتحقيؽ البرنامج لألىداؼ التي وضع مف أجميا، كما تـ تقويـ البرنامج بعد نياية كؿ 
 لية البرنامج والتقدـ في تحقيؽ االىداؼ المتوقعة.مرحمة مف المراحؿ الفرعية لمعرفة مدى فعا

: تـ التقويـ التتبعي لمبرنامج بعد مرور شير عمى انتياء تطبيؽ البرنامج التقويم التتبعي
لمعرفة مدى استمرار أثر البرنامج مف تحسيف مستوى القراءة الجيرية لدى الطالب ذوي 

 صعوبات التعمـ في القراءة الجيرية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102  ديسورب –عشر  الثانيالعذد   -  43  لذجملا         333

: قد استغرؽ تطبيؽ البرنامج عمى المجموعة التجريبية مدة شيريف بواقع مجتطبيق البرنا
 (، جمسات تدريبية أسبوعيف، بينما لـ تتمؽ المجموعة الضابطة أي معالجة.4)

 نتائج الدراسة وتفسيرىا:
ينص الفرض األوؿ عمى أنو " توجد فروؽ دالة احصائيا  بيف  نتائج الفرض األول:

لمجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس ميارات متوسطات درجات أفراد ا
 القراءة الجيرية  لصالح المجموعة التجريبية.

 Mann-Whitney Testولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ اختبار "ماف وتني" 
 لحساب داللة الفروؽ بيف العينتيف.

 (3جدول )
                   طات رتب  المجموعة التجريبيةنتائج اختبار ) مان وتني ( لمفرق بين متوس

 والضابطة في القياس البعدي، وداللتيا اإلحصائية.

 الداللة   Zقيمة مجموع الرتب متوسط الرتب المجموعة المتغير

مقياس القراءة 
 الجيرية

 1.12 4.262 39 7:.4 الضابطة

 76 21.19 التجريبية

 ( 7) ف = 
(، 1.12وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)( 4يتضح مف الجدوؿ رقـ)

بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مستوى صعوبات 
القراءة الجيرية، عمى مقياس القراءة الجيرية لصالح المجموعة التجريبية، بعد تطبيؽ البرنامج 

درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد تعرضيا لصالح المجموعة التجريبية، مما يعني تحسف 
لجمسات البرنامج التدريبي الذي استخدـ استراتيجية التعمـ التعاوني مع الطالب ذوي صعوبات 

 تعمـ القراءة الجيرية.
ينص الفرض الثاني عمى أنو " توجد فروؽ دالة احصائيا  بيف  نتائج الفرض الثاني:

لتجريبية والضابطة في القياسيف القبمي والبعدي عمى متوسطات درجات افراد المجموعتيف ا
مقياس صعوبات القراءة الجيرية لصالح القياس البعدي، ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ 

، وذلؾ لحساب مستوى Willcoxon Signed Rank Testاستخداـ اختبار "ويمكوكسوف" 
 الداللة الفروؽ بيف العينتيف المرتبطتيف.
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 (4جدول رقم)
                اختبار ) ويمكوكسون ( لمفرق بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية في  نتائج

 القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس القراءة الجيرية، وداللتيا اإلحصائية.

 الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب اتجاه فروؽ الرتب المتغير
  11.11 11.11 سالبة مقياس القراءة الجيرية

3.9:: 
 

1.12 
 

 39.54 5.11 موجبة
   التساوي

 ( 6) ن =  
    ( وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة5يتضح مف الجدوؿ رقـ )

( بيف متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية، في مستوى القراءة الجيرية قبؿ  1.12)
لقياس البعدي، وىذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج التدريبي وبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي لصالح ا

الذي استخدـ استراتيجية التعمـ التعاوني في تنمية ميارات القراءة الجيرية لدى افراد العينة ذوي 
 صعوبات التعمـ. 

ينص الفرض الثالث عمى أنو "ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية  نتائج الفرض الثالث:
فراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس التتبعي في مستوى بيف متوسطات درجات أ

 ميارات القراءة الجيرية وذلؾ بعد انتياء تطبيؽ البرنامج التدريبي بشير واحد.
 Willcoxon Signedلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف 

Rank Test رتبطتيف.لحساب مستوى داللة الفروؽ بيف عينتيف م 
 (5جدول رقم)

                     نتائج اختبار )ويمكوكسون( لمفروق بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية في
 القياسين البعدي والتتابعي، وداللتيا اإلحصائية.

تجاه فروؽ  المتغير
 الرتب

قيمة  Zقيمة  مجموعة الرتب متوسط الرتب ف
 الداللة

مقياس القراءة 
 الجيرية

  4 :.3 2 ةسالب
 

2.323 

 
 

 غير دالة
 29 4.5 6 موجبة
   1 التساوي
   7 المجموع

 ( 7) ف = 
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( انو ال توجد فروؽ دالة احصائيا  بيف متوسطات 6يتضح مف خالؿ قراءة الجدوؿ رقـ )
رتب درجات افراد المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والقياس التتابعي في مستوى القراءة 
الجيرية وذلؾ بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج التدريبي بشير واحد، وىذا يعني فعالية استخداـ 
البرنامج التدريبي الذي استخدـ استراتيجية التعمـ التعاوني لتنمية ميارات القراءة الجيرية لدى ذوي 

 صعوبات التعمـ.
 مناقشة النتائج:

دالة إحصائيا  في مقياس ميارات القراءة  أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروؽ
الجيرية بيف متوسط رتب درجات افراد المجموعات )الضابطة والتجريبية في القياس البعدي عند 

( مما يدؿ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني اثناء تطبيؽ 1‚12مستوى داللة )
لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ. ونجد إف البرنامج التدريبي لتنمية مستوى القراءة الجيرية 

(، 3122(، ودراسة شياب ) 3123نتائج ىذه الدراسة تتفؽ مع نتائج كؿ مف دراسة فيفاف ) 
( التي اظيرت فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني  في تحسيف 3121ودراسة عمراف )

اعمية استخداـ اسموب التعمـ مستوى التحصيؿ لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ، وىذا يؤكد ف
التعاوني غير التقميدي الذي ادى الى زيادة التفاعؿ وتحسف أداء الطالب في المشاركة الفاعمة 

( أف استراتيجية التعمـ التعاوني يؤدي إلى ارتفاع :311في البرنامج التدريبي. ويشير ىماـ )
 مدرسة. مستوى الرضا وزيادة دافعية التعمـ، ورغبة في الذىاب إلى ال

كما أشارت نتائج الكثير مف الدراسات إلى فاعمية استراتيجية التعميـ التعاوني في 
تدريس ذوي صعوبات التعمـ، حيث تساعد عمى زيادة التحصيؿ والدافعية، وتقوي الحافز نحو 

، كما يذكر إف استراتيجية التعمـ (Stevens, & Slavin., 2012)التعمـ وتحقيؽ مفيـو الذات 
ني تعمؿ عمى تحسيف الميارات المغوية، وت سيـ في بناء العالقات اإليجابية، وتنمية التعاو 

مياراتيـ االجتماعية، باإلضافة إلى القيمة التي تركز عمى العمؿ والقدرة عمى اتخاذ القرارات، 
وتقبؿ وجيات النظر، وبالتالي فيي تؤدي إلى خفض المشكالت السموكية والقمؽ والتوتر 

 .(Johnson & Smith, 2007)واالنسحاب 
فالمتأمؿ الستراتيجية )التعمـ التعاوني( يجد أف طبيعة العمؿ في ىذا االسموب يعتمد  

عمى العمؿ ضمف مجموعة، وال شؾ أف ىذا مف شأنو زيادة التفاعؿ االيجابي الذي يؤدي الى 
                       تؿ تنمية الميارات الشخصية واالجتماعية بشكؿ إيجابي. كما أكد كؿ مف كوستر وزن

(Kuester & Zentall, 2013 أف الطالب الذيف يدرسوف باستخداـ ىذه االستراتيجية ،)
يأخذوف وجيات نظر اآلخريف بعيف االعتبار ويتمتعوف بدافعية داخمية أعمى، وتنشأ بينيـ 

نياية األمر  عالقات إيجابية، ويصبح لدييـ اتجاىات ايجابية نحو المدرسة والمعمميف تؤدي في
إلى ارتفاع مستوى مفيـو الذات لدييـ، مما يؤدي الى انيـ يصبحوف قادروف عمى التكيؼ 

 اإليجابي نفسيا  واجتماعيا .
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ويرى الباحث أنو مف ضمف أسباب فعالية البرنامج ما تـ مراعاتو في الجمسات التي 
ئمة الحتياجاتيـ قدمت لمطالب ذوي صعوبات التعمـ في القراءة الجيرية، حيث كانت مال

مكاناتيـ، وقد أدى ذلؾ إلى زيادة دافعية الطالب وتفاعميـ خالؿ جمسات التدريب. كما روعي  وا 
في أنشطة البرنامج أف يدرؾ الطالب باالتصاؿ المباشر وغير المباشر أىمية التعمـ التعاوني 

مى استراتيجية التعمـ حتى يندمج الطالب مع البرنامج بصورة كاممة. كما ساىـ البرنامج القائـ ع
التعاوني في تنمية ثقة الطالب بأنفسيـ واصبحوا يؤمنوف أنيـ قادريف عمى التفاعؿ واالتصاؿ مع 
أقرانيـ ومف ثـ التعمـ، ومشاركتيـ في األنشطة، وحب العمؿ التعاوني، وزيادة الرغبة في 

لتتبعي لميارات القراءة االستمرارية في أنشطة البرنامج، وكاف أثر البرنامج ظاىر في القياس ا
الذي طبؽ عمى الطالب بعد شير واحد مف انتياء تطبيؽ البرنامج، مما يدؿ عمى استمرار تأثير 

 البرنامج عمى مستوى ميارات القراءة الجيرية بعد االنتياء مف التطبيؽ.
يمكف ارجاع ىذه النتيجة إلى ما حظيت بو المجموعة التجريبية أثناء تطبيؽ البرنامج 

أنشطة وتدريبات وفؽ ترتيب عممي وزمني منظـ أثناء استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني، مف 
بالمقابؿ لـ تتعرض المجموعة الضابطة ألي تدريب، كما أف محتوى جمسات البرنامج التدريبي 
قد تضمنت بعض الميارات التي ساعدة في تفاعؿ الطالب وزيادة الدافعية لدييـ لمتعمـ، ورفع 

النفسي لدييـ الذي رفع الخجؿ والحرج مف سموكاتيـ أثناء تطبيؽ البرنامج، وتقديـ التعزيز  الدافع
المناسب ليـ، مما ساىـ في تطورت أفراد المجموعة التجريبية بعد التدريب الذي تعرضت لو، 
وقد اسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات القراءة الجيرية لدى 

 الطالب ذوي صعوبات التعمـ.
 توصيات الدراسة:

 بناء  عمى ما توصمت الية الدراسة الحالية من نتائج توصي باآلتي:
استخداـ طرؽ واستراتيجيات جديدة في تدريس الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في القراءة  -

 الجيرية.
 لطالب.االىتماـ بالعمؿ الجماعي والتشاركي والتفاعمي دخؿ غرفة الصؼ مع جميع ا -
دراسة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني في تحصيؿ الطالب ذوي صعوبات التعمـ في  -

 جميع مجاالت الصعوبات االكاديمية المختمفة مثؿ:) الرياضيات، الكتابة، األمالء(. 
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 المراجع
 أوال: المراجع العربية:

النظير لدى عينة مف تالميذ ذوي (. االدراؾ الذاتي وقبوؿ 9::2جمجؿ، نصرة عبدالمجيد. ) -
صعوبات القراءة وأقرانيـ العادييف في الحمقة األولى مف التعمـ األساسي. 

 .337 – 2:5(، 32) 9 المجمة المصرية لمدراسات النفسية،
(. التعمـ العالجي: األسس النظرية والتطبيقات العممية. 3116جمجؿ، نصرة عبدالمجيد. ) -

 لمصرية.القاىرة: مكتبة النيضة ا
الظاىري،  (. التعمـ التعاوني، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف.3124خفاؼ، ايماف. ) -

(. برنامج تدريبي في استخداـ وسائط 3121حميد؛ وزيف الديف، محمد. )
التعميـ اإللكترونية في تعميـ العمـو لممعمميف. الندوة األولى لتقنية 

 الممؾ سعود.ربيع األوؿ، جامعة  :3ػ38المعمومات، 
 ، الكويت.5(. سيكولوجية األطفاؿ غير العادييف، دار القمـ، ط6::2عبدالرحيـ، فتحي. ) -
(. فعالية التعمـ التعاوني في تحسيف االستيعاب القرائي لدى التالميذ 3123عبدالعزيز، عمر. )-

ذوي صعوبات التعمـ والعادييف، مجمة التربية الخاصة، مركز المعمومات 
 والنفسية البيئية، جامعة الزقازيؽ، جميورية مصر العربية.التربوية 

(. سعة الذاكرة واستراتيجيات ومستويات التشفير لدى عينة مف 3115عبدالفتاح، فوقية. )-
تالميذ المرحمة االبتدائية مف ذوي صعوبات التعمـ والعادييف، المجمة 

 .381 -318(، 53) 25المصرية لمدراسات النفسية، 
(. قصور الميارات قبؿ االكاديمية ألطفاؿ الروضة وصعوبات التعمـ، 3117عادؿ. )عبداهلل، -

 دار الرشاد، القاىرة، جميورية مصر العربية.
(. أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني في تدريس 3112عمراف، خالد عبدالمطيؼ. )-

ث الدراسات االجتماعية عمى التحصيؿ المعرفي لدى تالميذ الصؼ الثال
اإلعدادي وتنمية وعييـ ببعض المشكالت االقتصادية المحيطة بيـ، 

 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة سوىاج.
(. استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني في إدارة القاعة 3121فتوح، محمود؛ تركي، ىيا. )-

 www.alukah.net/books/files_7560/bookfile/eالدراسية. 
(. اإلعاقات الذىبية في مرحمة الطفولة. القاىرة: المجمس العربي 3113فراج، عثماف لبيب. )-

 لمطفولة والتنمية.

http://www.alukah.net/books/files_7560/bookfile/e
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(: دراسات وبحوث في عمـ النفس والصحة النفسية، القاىرة، 3119الفولي، ىشاـ عبدارحمف. )-
 ية.مكتبة األنجمو المصر 

 الرياض. -(. تدريس ذوي اإلعاقات البسيطة، دار الزىراء3111ىاروف، صالح عبداهلل. )-
(. دراسة لبعض الخصائص الشخصية واالنفعالية لدى عينة 3113اليجرسي، أمؿ محمد. )-

مف ذوي صعوبات التعمـ في القراءة والعادييف في المرحمة االبتدائية 
 رة التربية والتعميـ البحرينية، المنامة.بمممكة البحريف، رسالة المعمـ، وزا

(. تعميـ األقراف كإستراتيجية لزيادة التحصيؿ والتفاعؿ االجتماعي :311ىماـ، نجواف محمد. )-
لذوي اإلعاقة. المؤتمر الدولي السابع )التعميـ في مطمع األلفية الثالثة(، 

 .:37ػ355(، 3)2
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