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 ملخص الدراسة

أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوين يف تنمية بعض املهارات النحوية ": عنوان الدراسة
 ".ب املعوقني مسعيا يف الصف األول الثانوي مبدينة الرياضلدى الطال

  :السؤالوحتددت مشكلة الدراسة يف 
 يف تنمية املهارات النحوية لدى الطالب املعوقني مسعياً؟ إستراتيجية التعلّم التعاوين استخدام أثرما  -

 :ويتفرع منه
 ؟املعوقني مسعيا طالبما املهارات النحوية املناسبة لل  -١
املعوقني طالب هارات النحوية املناسبة للاملتنمية التعلّم التعاوين يف  إستراتيجيةاستخدام  أثر ما  -٢

  ؟عند مستوى التعرفمسعياً 
املعوقني طالب هارات النحوية املناسبة للاملتنمية التعلّم التعاوين يف  إستراتيجيةاستخدام  أثرما  -٣

 عند مستوى الفهم؟مسعياً 
املعوقني طالب هارات النحوية املناسبة للاملتنمية التعلّم التعاوين يف  تيجيةإسترااستخدام  أثرما  -٤

 عند مستوى التطبيق؟مسعياً 
املعوقني طالب هارات النحوية املناسبة للاملتنمية التعلّم التعاوين يف  إستراتيجيةاستخدام  أثرما  -٥

 التحليل؟ عند مستوىمسعياً 
املعوقني طالب هارات النحوية املناسبة للاملتنمية تعاوين يف التعلّم ال إستراتيجيةاستخدام  أثرما  -٦

 عند مستوى التكوين؟مسعياً 
املعوقني طالب هارات النحوية املناسبة للاملتنمية التعلّم التعاوين يف  إستراتيجيةاستخدام  أثرما  -٧

 عند مستوى التصويب؟مسعياً 
  :و من أبرز أهدافها ما يلي

 .ياً مهارات التعرفإكساب الطالب املعوقني مسع -١
 .إكساب الطالب املعوقني مسعياً مهارات الفهم  -٢
 .إكساب الطالب املعوقني مسعياً مهارات التطبيق  -٣
 .إكساب الطالب املعوقني مسعياً مهارات التحليل  -٤
 .إكساب الطالب املعوقني مسعياً مهارات التكوين  -٥
 .إكساب الطالب املعوقني مسعياً مهارات التصويب  -٦

لك استخدم التصميم التجرييب بتصميم القياس القبلي والبعدي موعتني أحدمها ولتحقيق ذ



 اليت تتكون من برنامج عبدالرمحن بن مهدي الثانويالدراسة ، والذي يعتمد على تقسيم عينه ضابطة
، وقد مت اختيار للصم ، وبرنامج موسى بن نصري الثانويللصم ، ومعهد األمل الثانوي الفينللصم
ومعهد  للصم كمجموعة جتريبية وبرنامج عبدالرمحن بن مهديللصم موسى بن نصري الثانوي  برنامج
طالباً استبعد منهم ) ٣٥(كمجموعة ضابطة، وقد تكون عدد العينة من الثانوي الفين بالرياض  األمل 

طالباً،  )١٦(طالباً واموعة الضابطة من ) ١٧(طالبني لظروف خاصة، وكان طالب اموعة التجريبية 
ولقياس األداء القبلي والبعدي للطالب يف اموعتني التجريبية والضابطة يف كل من التحصيل الدراسي 

، وأعد الباحث اختباراً لقياس )مجع املؤنث السامل -مجع املذكر السامل  -املثىن : (للموضوعات النحوية
، مث قام الباحث بتدريس اوعة التجريبية التحصيل يف هذه املوضوعات، وطبق على هاتني اوعتني قبلياً

باستخدام اخلطط التدريسية ) مجع املؤنث السامل -مجع املذكر السامل  -املثىن (املوضوعات النحوية 
املصوغة وفقاً إلستراتيجية التعلّم التعاوين، ودرست اموعة الضابطة املوضوعات ذاا بالطريقة املعتادة 

عدل حصتني كل أسبوع، وبعد انتهاء التدريس طبقت أداة الدراسة بعدياً على أسابيع مب) ٤(وذلك ملدة 
 . اموعتني

  :وقد بينت النتائج ما يلي
داللة إحصائية بني حتصيل اموعة التجريبية وحتصيل اموعة الضابطة يف  يوجود فروق ذ -

 .وذلك لصاحل اموعة التجريبية )التحليل(مهارة 
داللة إحصائية بني حتصيل اموعة التجريبية وحتصيل اموعة الضابطة يف  يذ عدم وجود فروق -

 ).التصويب ،التكوين ،التطبيق ،الفهم ،التعرف(مهارة 
لص إىل أن استخدام التعلّم التعاوين يف تدريس قواعد اللغة خت الدراسة احلالية إنوبالتايل ف

 ي لدى طالب املعوقني مسعياً يف الصف األول الثانويالعربية ذو أثر اجيايب يف تنمية التحصيل الدراس
ويف ضوء ما توصل إليه الباحث قدم عدداً من التوصيات اليت ميكن األخذ ا يف . مبدينة الرياض

 كملةًدم عدداً من املقترحات لدراسات مستقبلية ميكن أن تكون مكما قُ ،تدريس ماده القواعد
 :، منهاللبحث احلايل

يف التدريس باستخدام استراتيجية التعلم التعاوين ليشمل مجيـع الفـروع   ضرورة التوسع  -١
 إجراء دورات تدريبية ملعلمي التربية اخلاصة أثناء اخلدمة، وذلك من خالل اللغوية املختلفة

والـدرس يف   ،كيفية استخدام استراتيجية التعلم التعاوين يف تقدمي الدروس النحويةعلى 
 .فروع اللغة األخرى

التنويع أثناء عرض الدروس اللغوية يف استخدام طرق التدريس واستراتيجياته بني ضرورة  -٢
 .والطرق واالستراتيجيات األخرى ،كالً من استراتيجية التعلم التعاوين
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This study investigates the effect of using co-operative learning strategy on 
developing some of the grammatical skills of hearing impaired students in Riyadh City 
compared with normal teaching method that is used in the schools. 

To achieve the goal for this study, the researcher conducted a pre- and post- tests 
for the experiment group and for the control group. Both groups were from Alamal 
institute program. The control group was from Abdulrahman bin Mahdi secondary 
school. Both schools were in Riyadh area. The control group was from Mousa Bin 
Alnusair secondary school. 

The number of the students in this study were ٣٥ students at the beginning of the 
study divided into ١٧ students of the experiment group, and ١٦ students of the control 
group.  Two students dropped from the experiment group for special reasons. 

The researcher applied the same pre- and post- tests on both groups – 
experimental and control groups- in every test concerning the focus of this study which 
is “the pairs, and the male-female plural”. 

The researcher taught the two groups the same contents, but in different 
approaches, where the researcher used the co-operative approach for the experimental 
group for four weeks for two periods per week. The outcome was treated by the “Man 
Whitney” test. 

The result of this study shows that the experimental group who were taught 
though the co-operative approach showed higher rate in acquiring, understanding, 
implicating, formatting and correcting. So the researcher recommends applying the co-
operative approach for disabled high school students. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 اإلهداء
 

 وسلم اخلرب حبسن هاهللا علي ىصلى إىل من وضعت اجلنة حتت أقدامها، وكرر املصطف
بالدعاء املستمر  وتعهدتين -بعد اهللا  - وقفت معي األم الغالية اليت إىل ،صحبتها ثالثاً

ا موميد هل ،ا األجرمأن يكتب هل -عز وجل  -اهللا  سائالً .وإىل أيب العزيز والنصح الدائم
 .ا اخلامتةموحيسن هل ،لعمريف ا

 عسى أن)الزوجـة واألبناء واإلخوان( كما أهدي هذا العمل إىل أفراد أسريت الكرمية
وتنازلوا  ذلك تعويض هلم على صربهم وتضحيتهم حيث حتملوا كثرة انشغايل يكون يف

ل ال اهللا عز وجأس .توفري الوقت الجناز هذا العمل ن الكثري من حقوقهم رغبةً منهم يفع
ونيل أعلى درجاته ،للعمل بطاعته اأن يوفقهم مجيع.  

 
 الباحث    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ه



 شكر وتقدير
 

 .]٧: إبراهيم[B A @ ?  > = Z]: احلمد هللا القائل يف كتابه
 رواه[" من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا: "والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد القائل

  .]ب املفرداإلمام أمحد والبخاري يف األد
فيطيب يل وقد من اهللا على بإكمال هذه الدراسة أن أتقدم جبزيل الشكر، والتقدير للصـرح  
العلمي الشامخ جامعة أم القرى ممثلة يف معايل مديرها، ومنسويب اجلامعة، كما أقدم شكري لكليـة  

لية، والشكر موصـول  الكاظمي، ومنسويب الكعلى  زهري أمحد/ التربية ممثلة يف عميدها سعادة الدكتور 
صاحل بن حممـد السـيف، وأصـحاب    / لقسم املناهج وطرق التدريس ممثالً يف رئيسه سعادة الدكتور 

السعادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم على ما قدموه ويقدمونه يل ولزمالئي الطـالب، كمـا أتوجـه    
املشرف على هذه الدراسـة   مرزوق بن إبراهيم القرشي،/ بالشكر والتقدير إىل أستاذي الكرمي الدكتور

على ما أوالين به من رعاية واهتمام، والذي بذل وقته وجهده وفكره ونصحه وإرشاده للخروج ـذا  
 العمل بالشكل املطلوب، فكان يسري معي خطوة خطوة، يف بيته ويف مكتبه فوجدت منه رحابة الصـدر 

 .جزى به أستاذاً عن تلميذه وكرم الضيافة، وحسن اخللق، وطيب التعامل، فجزاه اهللا خري ما
طه؛ األستاذ بقسم علم النفس يف  بن سعيد بن ربيع/ الدكتوراألستاذ وأشكر كذلك سعادة 

 كلية التربية جبامعة أم القرى الذي مل يألُ جهداً يف تقدمي املشورة حول األساليب اإلحصائية املسـتخدمة 
 .وحتليل البيانات

/ عليم مبنطقة الرياض الـدكتور التدارة العامة للتربية وعام اإلوشكراً وعرفاناً لسعادة مدير 
 . وتشجيعه املستمر ،على ما قدمه من مساعدة ،الدبيانعبدالعزيز بن حممد 

 .كما أشكر املشرفني التربويني بتعليم الرياض على ما قدموه من مساعدة يف تطبيق أداة البحـث 
أو  كان منهم مرشداً أو مراجعاً أو مشرياً بفكرة، كما أتقدم بالشكر جلميع الزمالء الذين وقفوا معي من

 .مسدياً نصحاً
كما أشكر الزمالء معلمي اللغة العربية على ما قدموه من مساعدة مضحني بوقتهم وجهدهم 

  .من أجل إخراج هذا العمل بالشكل املطلوب
 واهللا ويل التوفيق،،،

 الباحث
 خلف بن قليل العنزي



 فهرس املوضوعات
 رقم الصفحة املوضــــوع

 ب ملخص الرسالة باللغة العربية 
 د ملخص الرسالة باللغة اإلجنليزية 

  ه اإلهداء 
 و شكر وتقدير

 ز  فهرس املوضوعات
 ك اجلداول  فهرس

 ٢ املقدمة :  الفصل األول
 ٤ مشكلة الدراسة 
 ٥ أهداف الدراسة 

 ٦ أمهية الدراسة 
 ٦ مصطلحات الدراسة 

 ٦ حدود الدراسة 
 ١٢ أمهية النحو وعالقته بتعليم اللغة العربية: الفصل الثاين 
 ١٤ مفهوم املهارة 
 ١٦ مفهوم النحو 

 ٢٠ أهداف تدريس قواعد اللغة العربية 
 ٢٠ املهارات النحوية

 ٢٤ أسباب كثرة أخطاء الطالب اللغوية 
 ٢٥ عالج ضعف الطالب يف قواعد اللغة العربية

 ٢٦ اًتعليم املعوقني مسعي
 ٢٧ أهداف تعليم املعوقني مسعياً باململكة العربية السعودية 

 ٢٨ تعريف املعوقني مسعياً
 ٣٠ املؤشرات اليت تدل على وجود إعاقة

 ٣٠ تأثري اإلعاقة السمعية على النمو اللغوي
 ٣١ مناهج وطرق تدريس املعوقني مسعياً 



 رقم الصفحة املوضــــوع
 ٣٢ أهداف مناهج الطالب الصم : أوالً
 ٣٢ توى مناهج الطالب الصم حم: ثانياً
 ٣٢ الوسائل التعليمية: ثالثاً
 ٣٢ األنشطة املصاحبة: رابعاً

 ٣٤ طرق التدريس: خامساً
 ٣٤ التقومي : سادساً

 ٣٤ اخلصائص املشتركة للمعوقني مسعياً
 ٣٧ التواصل مع املعوقني مسعياً طرق

 ٣٩ السماعات الطبية 
 ٣٩ تصميم صفوف املعوقني مسعياً

 ٤٠ خلصائص النفسية لطالب مرحلة املراهقة ا
 ٤٢ أهم االنفعاالت يف املراهقة املبكرة والوسطى

 ٤٤ الصفات الشخصية ملعلم املعاقني 
 ٤٥ توظيف التقنية احلديثة يف خدمة املعوقني مسعياً

 ٤٦ احلديثة التعلم التعاوين تمن االستراتيجيا
 ٤٨ العناصر األساسية للتعلم التعاوين 

 ٤٨ أهداف التعلم التعاوين
 ٤٩ شروط التعلم التعاوين
 ٤٩ أدوار التعلم التعاوين

 ٥٢ املهارات التعاونية 
 ٥٣ استراتيجيات التعلم التعاوين

 ٦١ خصائص التعلم التعاوين 
 ٦٣ الدراسات السابقة 

 ٦٣ مقدمة 
 ٦٣  عربيةاللغة ال قواعد تدريس الدراسات اليت تناولت أثر استخدام التعلم التعاوين يف
 ٦٥ تدريس املواد األخرىالدراسات اليت تناولت أثر استخدام التعلم التعاوين يف 



 رقم الصفحة املوضــــوع
 ٦٨ تدريس ورعاية املعوقني مسعياًالدراسات اليت تناولت 

 ٧٠ على الدراسات السابقة العام تعليقال
 ٧٣ إجراءات الدراسة امليدانية: الفصل الثالث 
 ٧٤ منهج الدراسة 

 ٧٤ ع الدراسةجمتم
 ٧٤ العينـــة

 ٧٧ الدراسة أداة 
 ٧٩ التجربة االستطالعية

 ٨١ حساب معامل سهولة السؤال
 ٨١ حساب معامل التميز 

 ٨٢ حساب معامل ثبات االختبار 
 ٨٢ صدق االختبار 
 ٨٣ تصميم الدراسة 

 ٨٣  الدراسةتنفيذ  ت ما قبلإجراءا
 ٨٩ األساليب اإلحصائية املناسبة للبحث 

 ٩٠  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها : الفصل الرابع 
 ٩٥ هافسريمناقشة النتائج وت
 ٩٨ ملحق نتائج الدراسة وتوصياا، ومقترحاا:  الفصل اخلامس

 ٩٩ الدراسة ملخص 
 ٩٩ التوصيات 
 ١٠٠ املقترحات

 ١٠٢ املراجع العربية 
 ١١٢ املراجع األجنبية

 ١١٣ )١(رقم ملحق : املالحق
 ١١٥ .خطاب إجازة أداة البحث -١
 ١١٦ .خطاب سعادة عميد كلية التربية مبكة املكرمة -٢



 رقم الصفحة املوضــــوع
 ١١٧ .خطاب سعادة مدير عام التربية والتعليم مبنطقة الرياض -٣
 ١١٨ .خطاب تسهيل مهمة الباحث -٤
 ١١٩ .على استعارة املهارات النحوية أمحد حسن فقيه: األستاذ موافقة  -٥
 ١٢٠ .مشهد تطبيق الدراسة بربنامج األمل امللحق بثانوية موسى بن نصري  بالرياض -٦

 ١٢١ )٢(ملحق رقم 
 ١٢٢ )هـ١٤٢٨( فقيهاملهارات النحوية املستخدمة يف دراسة  - ٧
 ١٢٤ املوضوعات النحوية املتناولة يف البحث - ٨
 ١٤١ أوراق العمل - ٩

 ١٥١ دليل املعلم -١٠
 ١٦٩ هارات احملكمة للمعوقني مسعياًقائمة امل -١١
 ١٧٠ أمساء احملكمني لالختبار التحصيلي  -١٢
 ١٧٢ االختبار التحصيلي -١٣
 ١٧٨ أمساء احملكمني لالختبار التحصيلي -١٤
 ١٧٩ أمساء احملكمني لدليل املعلِّم وأوراق العمل -١٥
 ١٨٥ االختبار التحصيلي بصورته النهائية -١٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ولااجلد فهرس
رقم 
رقم  اجلدول عنوان اجلدول

 الصفحة
 ٧٨ عدد أسئلة االختبار على كل موضوع من املهارات النحوية الست  ١
 ٧٩ توزيع أسئلة االختبار على كل موضوع من املهارات النحوية الست ٢

معامل االرتباط، معامل ، معامل السهولة(نتـائج االختبار على العينة االستطالعية  ٣
 ٨٠ ) مييزالت

 ٨٢ حساب معامل ثبات االختبار ٤
 ٨٣ توزيع األسئلة على املوضوعات النحوية بعد إجراء التجربة االستطالعية ٥

لداللة الفروق بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف ) مان وتين(اختبار  ٦
 ٨٥ التحصيل

يبية واموعة الضابطة يف لداللة الفروق بني اموعة التجر) مان وتين(اختبار  ٧
 ٨٦ االختبار التحصيلي قبل تطبيق التجربة

ملعرفة الفروق بني اموعتني بعد تطبيق التجربة يف مهارة ) مان وتين(اختبار  نتائج ٨
 ٩١ التعرف 

 ٩٢ الفروق بني اموعتني بعد تطبيق التجربة يف الفهم  ملعرفة) مان وتين(نتائج اختبار  ٩
 ٩٢ ملعرفة الفروق بني اموعتني بعد تطبيق التجربة يف التطبيق) مان وتين(اختبار  نتائج ١٠
 ٩٣ ملعرفة الفروق بني اموعتني بعد تطبيق التجربة يف التحليل) مان وتين(اختبار  نتائج ١١
 ٩٣ ملعرفة الفروق بني اموعتني بعد تطبيق التجربة يف التكوين) مان وتين(اختبار  نتائج ١٢
 ٩٤ ملعرفة الفروق بني اموعتني بعد تطبيق التجربة يف التصويب) مان وتين(اختبار  نتائج ١٣
 ٩٤ نتائج اختبار الدرجة الكلية لالختبار البعدي ١٤

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأبعادها
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

  ةـاملقدم
تعد ا يتكنا املعاصرِة يف عاملاللغة العربية من أهم اللغات احلي ،ًلاملاليني من أبنـاء الـوطن    م
أفكارهم ومشـاعرهم   عن طريقهايتناقلون و ،وخالهلا يؤدون شعائرهم ومناسكهم الدينية ،العريب



 وأحاسيسهم وعواطفهم ورغبام وحاجام ومتطلبام، فهي رمز األمة وعنوان لشخصيتها ومستودع
 .اهتمامهم ا وقلَّها ؤأبنا ضعفأهلها، فال تضعف إال إذا  لتراثها احلضاري فقوة اللغة من قوة

على العرب جبعـل   - وجلَّ زـع - ل اهللاكبرية عندما تفض مكانةحازت اللغة العربية  وقد
  .ألا أقدر على األداء وأطوع لالستيعاب والبيان ؛لغة القرآن الكرمي هي اللغة العربية
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لقد منح القران الكرمي ألفاظ : " اللغة العربية فقال إىل مكانة) هـ١٤١٢(قد أشار حممود و

وبذلك اتسعت ، ين الطارئة يف حياة الناسعاالعربية مرونةً كبريةً ومقدرةً عظيمةً لتعرب عن خمتلف امل
ومما يدل على أمهية اللغة العربية ، )٤٨(ص " مستنبط يف الفكر أو ،العربية لكل مستحدث يف العلم

ومن الناحية التربويـة يقـرر   "  :بقوهلم) م١٩٨٣(إليه خاطر وآخرون  يف اال التربوي ما أشار
وأن املسرية الصحيحة  ،يف املواد الدراسية األخرى يصحبه تفوق ؛التربويون أن التفوق يف اللغة األم

وألن القـدرات   ؛ألا وعاء املعرفة فيها ؛تعلّم هذه املواد تؤدي إىل مسرية صحيحة يف ؛يف تعليمها
  ٦٨ص" واملهارات املكتسبة عن طريقها تساعد على جناح الدراسة يف غريها 

 .الكتابـة  ،القراءة ،التحدث ،االستماع :اللغة العربية من جمموعة من مهارات أساسية هيتتألف 
هلا أمهية كبرية يف تكوين اخللفيـة  ، وبكافة مراحله خلاصوا للغة العربية دور بارز يف التعليم العامو

 فمىت ما أملّ املتعلّم ذه اللغة متكن من اإلملام جبوانب املعرفة املختلفة حيث إن الـتمكن  ،الثقافية للمتعلّم
 .استيعاب املواد الدراسية األخرىو من اللغة العربية مفتاح التحصيل العلمي



حيث تتطلـب هـذه    ،عام التعليم الاالهتمام لدمج أفرادها يفقد حظيت اإلعاقة السمعية بو
التواصل مع أفرادها فهي الفئة األكثر معانـاة نظـرا   و اإلعاقة ترتيبات خاصة يف الوسائل التعليمية

 .الكالم معاًو علكوا إعاقةً مزدوجةً للسم
تعلّم التعاوين مـن  لتعليم هذه الفئة وكان ال ةالفع التفكري بطرقٍمن هنا كان من الضروري 

 ،ال تعين جلوس الطالب متقاربني مكانياً من بعضهم البعضيف امليدان التربوي وهي احلديثة الطرق 
تقاناً للمفاهيم األساسية له مما يـؤدي يف النهايـة إىل   إحيث يتطلب فهماً و ،بل أبعد من ذلك بكثري

عد من أهم مراحل التعليم العام باعتبارها الثانوية اليت ت حتقيق األهداف املرجوة منه يف تلك املرحلة
 .املنطلق األول لتنمية اتمع وبناء الفرد

 أن جناح اموعات التعاونية الصغرية يقتضـي " (٧٩ .Varmette, p)) م١٩٨٨(ويرى فارميت 
إضـافةً إىل   ،وأن تكون أهداف عمل اموعة حمددةً ومناسـبة هلـا   ،أن تكون منظمة بشكل جيد

وذلك  .الذي يساعدهم على التخلص من العمل الروتيين .بة على هذا النمط التعليميتدريب الطل
مما يؤدي إىل تنمية إحساسهم باملسـؤولية  . بانشغال مجيع أفرادها يف ممارسة األنشطة املطلوبة منهم

كما تنمـي مهـارام    ،االجتماعية واليت تساعدهم يف التكيف يف اتمع وتزيد إنتاجهم الفكري
 . ٧٩ص" قديرهم لذاموت

إىل فاعلية طريقـة   (١٧٨ ,١٧٢ .Richard et. al., p) )م١٩٨٨( ويضيف ريتشارد وآخرون
 .يف املواد النظرية والعملية وهي صاحلة لالستخدام ،العمل التعاوين يف استيعاب املعلومات وتذكرها

ج هلم من خالل مشـاركة  فهي مبثابة عال ،ختليص الطلبة االنطوائيني من هذه السمة ،ومن فوائدها
املعرفية القوية والضعيفة على  وهذه الطريقة كذلك فعالة للطالب ذوي القدرة ،اآلخرين يف التعلّم

 .السواء
التعاون بصفة عامة من املفاهيم الشائعة، إذ يستطيع املـرء أن   أن" )م٢٠٠٣(ويرى البتال 

اليت متجد التعاون، وحتض عليـه، وتؤيـد   يقف يف خمتلف الثقافات على العديد من اآلثار واألمثال 
 اآلونـة ، وأن يساعد بعضهم بعضاً وقد أضحت احلاجة إىل التعـاون يف  معافكرة أن يعمل الناس 

ت احلديثة اليت أصـبحت  معانظراً ملتطلبات احلياة يف ات ؛األخرية أكثر إحلاحاً من أي وقت مضى
ت احلديثـة  معـا العلمية اليت بـذلت يف ات  أن التجارب واجلهودكما  ،أكثر تعقيداً من ذي قبل
 ،يف غاية األمهية حبيث جيب االستفادة منها مبا يتفق مع قيمنـا اإلسـالمية   كاتمع األمريكي أمورا

اإلعاقـات   ذوي طالبومن ذلك أسلوب التعلّم التعاوين وإمكانية االستفادة منه يف برامج دمج ال
 .١٤٧ص ."لكة العربية السعوديةمبدارس التعليم العام يف املم البسيطة



 إىل فوائد التعلّم التعاوين من الناحيتني االجتماعية) ٢٤٩ - ٢١٧ص ،م١٩٨٧(ويشري موسى 
الذين يتعلّمون كيفيه التعبري عن أنفسهم من خـالل   طالببتوفريها فرص التعاون بني ال ،والتربوية

وتقبل النقـد   ،ستيعاب بشكلٍ أفضلكما يكون مبقدورهم اال،مشاركة األقران يف النقاش واحملاورة
 . وذا يكون التعلّم فعاالً ،من اآلخرين

لتحقيق أهدافهم ما مل يتعاونوا بعضهم  معاالذين يعملون  طالبال ميكن فيه ال فالتعلّم التعاوينُ
ال يندرج حتت مسـمى   معاعلى جمموعات وإبالغهم أن يعملوا  طالبمع بعض، فمجرد توزيع ال

بني توزيع  فهناك فرق واسع ،مله الرئيسةمعاحىت ولو كانت هذه أهم وأبرز مالحمه و ،اوينالتعلّم التع
ذوي  طـالب ال أذهـان وبني ترسيخ مفهوم التعاون وتأصـيله يف   ،للعمل على جمموعات طالبال

 .االحتياجات اخلاصة
مج ن دراسة موضوع التعلّم التعاوين وإمكانية تطبيقـه يف بـرا  أ" )م١٩٩٩(وأكد املوسى 

أن القائمني علـى   وخصوصاأمراً حيوياً،  يعدالدمج مبدارس التعلّم العام باململكة العربية السعودية 
غـري   طـالب شؤون التربية اخلاصة يسعون إىل تفعيل دور املدارس العادية يف جمال تربية وتعليم ال

 .٣٠ص" يف تلك املدارس طالبوذلك من خالل دمج هؤالء ال ؛العاديني
 
 :راسةالد ةمشكل
 -هد األملمعا(الثانوية مبدارس التربية اخلاصة  ن واقع تنمية املهارات النحوية يف املرحلةإ

ال يساير ما توصي به االجتاهات احلديثة يف تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطالب ) برامج الدمج
الصم تعلّمني يف املواقف املز على إجيابية تركّ من خالل استخدام أساليب وإستراتيجيات حديثة

كما تبين قلة الدراسات والبحوث على املستوى العلمي  وجعلها حمور العملية التعليمية ،التعليمية
وقد  ،التعاوين يف التدريس بشكل عام ومستوى الوطن العريب اليت تناولت دراسة أثر استخدام التعلّم

وية، وأكد على ذلك العديد من هذه الفئة يف استخدام القواعد النح طالبلوحظ تدين مستوى 
من  على طرق تدريس تقليدية لالعتمادوذلك نتيجة  ؛معلمي التربية اخلاصة واملهتمني ذه الفئة

 .أخرىجهة املعلِّمني بتنمية مهارام من  ة اهتماموقل ،جهة
عتريها بعض أوجه يأن الربامج التعليمية إىل يف دراسته  )م١٩٧٩( وقد توصل عبد املطلب

مثل عدم الربط بني  حتد من فاعليتها شكالت اليتاملصور حيث إن مناهج الصم تواجه بعض الق
 .٢٣٤ -٢٣٢ص .البيئة وعجز املنهج عن مساعدة املعوق لينمو منواً متكامالً واحتياجاتاملناهج 

 :تتخذ يف السؤال ةالدراس ةمشكللذلك فإن 



 املعوقني مسعياً طالبة املهارات النحوية لدى اليف تنمي إستراتيجية التعلّم التعاوين استخدام أثرما  -
 ؟يف الصف األول الثانوي

 :ويتفرع منه
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنمية املهارات النحوية بني متوسطات درجات  -١

 .اموعة الضابطة ومتوسطات درجات اموعة التجريبية عند مستوى التعرف
يف تنمية املهارات النحوية بني متوسطات درجات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -٢

 .اموعة الضابطة ومتوسطات درجات اموعة التجريبية عند مستوى الفهم
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنمية املهارات النحوية بني متوسطات درجات  -٣

 .اموعة الضابطة ومتوسطات درجات اموعة التجريبية عند مستوى التطبيق
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنمية املهارات النحوية بني متوسطات درجات  -٤

 .اموعة الضابطة ومتوسطات درجات اموعة التجريبية عند مستوى التحليل
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنمية املهارات النحوية بني متوسطات درجات  -٥

موعة الضابطة ومتوسطات درجات االتركيب(موعة التجريبية عند مستوى التكوين ا.( 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنمية املهارات النحوية بني متوسطات درجات  -٦

 .اموعة الضابطة ومتوسطات درجات اموعة التجريبية عند مستوى التصويب
 
 :الدراسةأهداف 

 :علّم التعاوين يفإستراتيجية الت متكن الكشف عن مدىالدراسة هذه  حتاول

 .املعوقني مسعياًتنمية مهارات التعرف لدى الطالب   -
 .تنمية مهارات الفهم لدى الطالب املعوقني مسعياً -
 .تنمية مهارات التطبيق لدى الطالب املعوقني مسعياً -
 .تنمية مهارات التحليل لدى الطالب املعوقني مسعياً -
 .عوقني مسعياًلدى الطالب امل) التركيب(تنمية مهارات التكوين  -
 .لدى الطالب املعوقني مسعياً) التقومي(تنمية مهارات التصويت  -

 
 :الدراسةأمهية 



تسعى هذه الدراسة إىل املسامهة يف تنمية املهارات النحوية لدى الطالب املعوقني مسعياً 
 :بالصف األول الثانوي بتحقيق األهداف التالية

تخدام التعلّم التعاوين لدى طالب الصف األول ثر تدريس املهارات النحوية باسأالكشف عن  -١
 .الثانوي مقارنة بطريقة التدريس املعتادة

توجيه اهتمام معلمي التربية اخلاصة إىل طريقة التعلّم التعاوين بوصفها طريقة ذات أثر إجيايب  -٢
 .لدى فئات التربية اخلاصة

يث إن هذه الدراسة هي األوىل فتح اال لدراسات مشاة يف ميدان تنمية املهارات النحوية ح -٣
اليت تناولت أثر استراتيجية التعلّم التعاوين يف تنمية املهارات  -على حد اطالع الباحث  -

 .النحوية للمعوقني مسعياً يف اململكة العربية السعودية
 

 :حدود الدراسة
مجع املؤنث  -مجع املذكر السامل  -املثىن (: الدراسة على موضوع تقتصرا: احلدود املوضوعية

  ه١٤٢٩-١٤٢٨لطالب برامج األمل الثانوية ومعاهد األمل الثانوية مبدينة الرياض لعام ) السامل
مهارة  -مهارة التحليل  -مهارة التطبيق  -مهارة الفهم  -مهارة التعرف : (وفق املهارات التالية

 ).مهارة التصويب -التكوين 

برنامج األمل الثانوي امللحق بثانوية : التالية املكانية دودتقتصر نتائج الدراسة باحل: احلدود املكانية
 .وبرنامج عبدالرمحن بن مهدي الثانوي ومعهد األمل الفين الثانوي بالرياض بن نصرياموسى 

 . ه١٤٢٩ /١٤٢٨لعام  الثاين الفصل الدراسيتقتصر الدراسة يف : الزمنيةاحلدود 

    
 : مصطلحات الدراسة

 :أثر
 .)٥ص -م ١٩٩٠ :ابن منظور( خرجت يف أثره أي بعده ةواجلمع آثار وأثر ءبقية الشي" :لغة

دث حمصلة تغري مرغوب أو غري مرغوب فيه حي"  )م٢٠٠٣( والنجار عرفها شحاته :ااصطالح
 .٢٢ص" عليم يف املتعلّم نتيجة لعملية الت

 .استراتيجية التعلّم التعاوينالتعريف اإلجرائي اآلثار الناجتة عن 
 :جيةستراتيا



 :لغة
مرنة التطبيق يتم خالهلا استخدام و خطة حمكمة البناء"بأا  )م٢٠٠٣(النجار و عرفها شحاته

" كافة اإلمكانات الوسائل املتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف املرجوة يف جوانب التعليم املختلفة 
 .٣٩ص 

 :اصطالحا
تطورت و احلياة العسكريةلفظة استخدمت يف "بأا  )م٢٠٠٣(النجار و عرفها شحاته

مث انتقلت إىل جماالت  ،دالالا حىت أصبحت فن القيادة العسكرية يف مواجهة الظروف الصعبة
املبادئ اليت و هي عبارة عن جمموعة من األفكار، وتربويةو اقتصاديةو سياسيةو أخرى اجتماعية

 تنطلق حنو حتقيق أهداف معينة ،متكاملةو تتناول جماالً من جماالت املعرفة اإلنسانية بصورة شاملة
الوسائل اليت تساعدها على حتقيق تلك األهداف مث تضع أساليب التقدمي املناسبة و حمددة األساليبو

 ٢٤ص  ."حتقيقها لألهداف اليت حددا من قبلو لتعرف مدى جناحها
  .٦٣ص" تربوية بصورة عامة و خطة تعليمية بصورة خاصة) "٢٠٠٥(عرفها جرجس  كما
من اخلطوات واملمارسات اليت يتبعها املعلِّم  جمموعةٌ" بأا ) م١٩٨٢(زاهر ورفها جابر وع

وتشتمل عدة عناصر من بينها، التمهيد  ،داخل الفصل، حبيث تساعده على حتقيق أهداف املقرر
، وحتديد تتابع األنشطة التعليمية والوقت املخصص لكل منها، ونوع طالبللدرس ليثري دافعية ال

فاعل الذي ميكن أن حيدث داخل الفصل والطريقة اليت يتبعها املعلِّم أثناء الدرس وأساليب الت
 ١٤١ص  ".التقومي

األفكار واملبادئ الرئيسية اليت تستخلص من النظر يف "  :أا) م٢٠٠٦(وأضاف القيسي 
تماالا واليت املسائل اخلاصة مبجال واسع نسبياً من جماالت احلياة وتقدير أحواهلا وخصائصها واح

يتم اختيارها  جلة تلك املسائل من مجيع جوانبها وهي مساراتمعاحتدد مسارات العمل واجتاهاته يف 
من بني عدد أكرب، وينطوي حتديدها واختيارها على شيء من املرونة اليت تتيح تبديلها مراعاة 

 ن الربامج احملققة هلدفلالحتماالت اليت يتكشف عنها الواقع وتبدل الظروف كما تعين جمموعة م
جمموعة من إجراءات التدريس " :بأا) م١٩٩٧(وذكر زيتون . ٥٦ص ".من األهداف التفصيلية

املختارة من قبل املعلِّم أو مصمم التدريس واليت خيطط الستخدامها أثناء تنفيذ التدريس مبا حيقق 
  .٢٨١ص" تاحةاألهداف التدريسية املرجوة بأقصى فاعلية ويف ضوء اإلمكانات امل

جمموعة من اخلطوات واإلجراءات اليت خيطط  -كما يراه الباحث  - التعريف اإلجرائي
 .املعلم الستخدامها أثناء تدريسه األمر الذي يكفل حتقيق األهداف املنشودة

  :التعلّم التعاوين -



دراسةنوع من التعلّم الذي يأخذ مكانه يف حجرة ال"بأنه ) م١٩٩٣(عرفه نوح  :ااصطالح، 
 ،فيقسمون األفكار واملهارات فيما بينهم ،سوياً يف جمموعات صغرية خمتلفة طالبحيث يعمل ال

ويعملون بطريقة ه جنسونكما عرف ).٤١ص . (جتاه إجناز مهام أكادميية مشتركة وحمددة تعاونية 
ملون تدريس تتضمن وجود جمموعة صغرية من الطالب يع ستراتيجيةا " :بأنه )م١٩٩١(آخرون و

  .١٦ص "سوياً دف تطوير اخلربة التعليمية لكل عضو فيها إىل أقصى حد ممكن
الطريقة اليت يتعلّم ا الطلبة بعضهم مع بعض "بأنه ) م١٩٩٨(كما عرفه الدعيسي 

واحلصول على املساعدة بعضهم من بعض وليس  ،ويشتركون يف تعلّم املفاهيم بالتجارب املطلوبة
ويقتصر دور املعلِّم فيها على  ،لعمل ضمن جمموعات غري متجانسة يف التحصيلويكون ا ،من املعلِّم

وتقدمي املساعدة عن احلاجة وتفقد  ،إعطاء فكرة عامة عن تعلّم املفاهيم واإلستراتيجيات األساسية
 .١١ص" عمليه التعلّم  )تقومي(وتقييم  ،إعطاء التعدية الراجعة للمجموعات ،اموعات التعليمية

ب إىل جمموعاتاستراتيجية تدريس يتم فيها تقسيم الطالبأنه الدراسة  هيف هذف إجرائياً ويعر 
إذ تعكف كل  ،التفاعل معاو مناسبة تسمح هلم بالتعاونبشكل تعلم معا ت ،صغرية غري متجانسة

جمموعة على اجناز املهام األكادميية اليت كلفت ا يف ورقة العمل إىل أن ينجح مجيع طالب 
الذي يفتقر و توجيههو حتقيق األهداف املرجوة منها حتت إشراف املعلمو يف إمتام تعلمهاموعات ا

، تقدمي املساعدة عند احلاجة، ودوره يف أثناء الدرس على تفقد اموعات أثناء تنفيذ املهمة املطلوبة
  .تقدمي عملية التعلمو إعطاء التغذية الراجعةو
 :تنمية -

 تغيري مقصود هليكل أو بنية اتمع االقتصادية" بأا  )١٩٩٨(عرفها شهاب  :لغةً
  .١٢٥ص" العقلية و السياسيةو االجتماعيةو

 تعىن انبثاق ومنو كل اإلمكانات والطاقات الكامنة يف: ")م٢٠٠٤( ليه وزميلهيعرفها ف :اصطالحاً
  ١٣٤ص ".اعة أو جمتمعمجأو الكيان هو فرد  اسواء كان هذ ومتوازن وشاملٍ كيان معني بشكل كاملٍ

حماولة تفجري الطاقات واإلمكانات الكامنة لدى الطالب املعوقني مسعياً  :التعريف اإلجرائي
 .لالستفادة منها بأكرب قدر ممكن

  :مهارة -
 :املاهرو احلذق يف الشيء"  :أن املهارة )مهر :يف باب ،م١٩٩٠(ذكر ابن منظور  :يف اللغة

مهرت ذا األمر أمهر  :يقال، واجلمع مهرة، ويوصف به السابح ايدأكثر ما ، واحلاذق بكل عمل
 .١٨٤ص "به مهارة أي صرت به حاذقًا



ص " دقة و بأا أي شيء تعلّمه الفرد ليؤديه بسهولة")٢٠٠٣(آخرون و عرفها شحاته كما
٣٠٢ 

 عرفه  ماك .ذقاً بهاحكم الشيء وصار حأتعين  :أا) م٢٠٠٤(ليه وزميله يعرفها ف :اصطالحاً
   ٨٣ص "ودقة بسهوله معنيٍ على أداء فعل حركي معتمد يف جمالٍ عاليةقدرة  "أا ) م٢٠٠٦(محدان 

        ."قدرة الطالب املعوق مسعياً على الكتابة بشكل يتميز بالدقة واإلتقان"وتعرف إجرائياً على أا 
 :النحو -

باب مثل قصدت فالنحو القصد ومنه حنو الشيء من "بأنه ) ت.د(عرفه الفيومي  :يف اللغة
 .٨١٧ص" النحو ألن املتكلم ينحو به منهاج كالم العرب إفراداً وتركيباً

الطريق واملثل واجلهة واملقدار واجلانب القصد ويكون "أنه ) م١٩٩٠(كما أضاف البستاين 
" راداً وتركيباًظرفاً وامساً ومنه النحو إلعراب كالم العرب ألن املتكلم ينحو به منهاج كالمهم إف

 .٦١٨ص
 ."والشبه واملثلُ واملقدار واجلهةُ القصد) "هـ١٤٠٧(عرفه اهلامشي 

واليت حصلت بتركيب بعضها  ،قواعد يعرف ا أحوال أواخر الكلمات العربية": اصطالحاً
وما يتبعها ومبراعاة تلك األصول حيفظ اللسان عن اخلطأ يف النطق،  ،مع بعض من إعراب وبناء

 .٧ص "الكتابةالقلم من الزلل يف  ويعصم
 الكتابةهو علم أواخر الكلمات العربية لضمان سالمة لسان من الزلل يف  :التعريف اإلجرائي

 .والقراءة والتعبري

 : نوـقواملع
هو كل شخص يعجز عن مزاولة عمله و مجع معاق" يف اللغة  )ت.د(عرف إمساعيل  :يف اللغة

أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة قصور عضوي أو عقلي أو  ،فيهاالستقرار و أو القيام بعمل آخر
 .١٥ص" حسي أو نتيجة لعجز خلقي منذ الوالدة 

كل شخص تكون إمكانياته الكتساب العمل ) "م٢٠٠٥(عرفها جرجس : صطالحالايف 
 .٤٩٧ص  "منخفضة بسبب عجز أو نقص يف مؤهالته

ان الطفل من حاسة السمع إىل حرم: اإلعاقة السمعية بأا" أن  )م٢٠٠٠( وعرف عبيد
درجة جتعل الكالم املنطوق ثقيل السمع مع أو بدون استخدام املعينات، وتشمل اإلعاقة السمعية 

هو الطفل الذي ال يسمع وفقد قدرته  Deaf Childالطفل األصم . األطفال الصم وضعاف السمع
ال تصبح لديه القدرة على  اكتساب اللغة بشكل طبيعي حبيث على السمع، ونتيجة لذلك مل يستطع



السمع بعد أن تكونت عنده مهارة الكالم والقدرة على فهم اللغة وحافظ على قدرته على الكالم، 
 .٣٣ص. "وقد حيتاج هذا الطفل إىل وسائل مسعية معينة

الفرد الذي يعاين من فقدان مسعي يصل إىل " املعوق مسعياً بأنه ) م٢٠٠٦(وعرف القريويت 
جلة الناجحة للمعلومات اللغوية من خالل عا، مما حيول دون متكنه من امل)*(ديسيبل) ٧٠(أكثر من 

 .)٢٨ص. ("جهاز السمع وحده، سواء باستخدام املعينات السمعية أم بدوا
ذلك العبء الذي يفرض على الطالب نظرا "اإلعاقة بأا ) م١٩٩٣(كما عرفت أخضر 

نية من جانب، واملطالب الوظيفية للموقف التعليمي من للتفاعل الذي حيدث بني االحنرافات التكوي
 .٥٤ص" جانب آخر 

 أو بيئة األفراد الذين يعانون نتيجة عوامل وراثيةويعرف الباحث املعوقني إجرائياً بأم 
من قصور القدرة على تعلّم أو اكتساب خربات أو مهارات يقوم ا الفرد العادي املماثل  ةمكتسب

 .واالجتماعية الثقافية لفيةواخلله يف العمر 

  :مسعياً -
الشخص الذي يتعذر عليه أن يستجيب استجابة سريعة تدل " بأنه ) م١٩٩٦(عرفته الوكيل 

 . ١٢ص" على فهم الكالم املسموع
ديسيبل  )٧٠(مسعي أكثر من  بأنه الشخص الذي يعاين من فقد )م٢٠٠٨(كما عرفه حنفي 

 .١٥١ص" ول دون اعتماده على حاسة السمع يف فهم الكالم مما حي ،بعد استخدام املعني السمعي
 .التعريف اإلجرائي هو الغياب الكلي حلاسة السمع

 :معاهد األمل وبرامج الدمج -
وتداجموا على . استقام: دمج األمر يدمج دموجا"الدمج بأنه ) ١٩٩٣(عرف ابن منظور 

 .٤١٩ص" أجاد فتله : وادمج احلبل. اجتمعوا: الشيء
يف بيئة ال يوجد ا املوجودة  )املدارس(املؤسسات التربوية  لكهي ت: هد األملاعيقصد مب

 .وحتت إشراف إدارة التربية اخلاصة بوزارة التربية والتعليم عون،سام طالب
ويقصد بربامج الدمج هي تلك الفصول امللحقة باملدارس العادية اليت يتلقى فيها األصم 

ا  تعليمه ضمن بيئة وحتت إشراف إدارة التربية اخلاصة بوزارة التربية  ون،سامع بطاليوجد
 .والتعليم

                              
 .وحدة قياس الصوت: الديسبل *



 :برامج الدمج باملدارس العادية -
وضع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس : "بأنه) هـ١٤٢٣(يعرفه اخلشرمي 

 أو ،يف فصول خاصة ملحقة لبعض الوقت أوالعاديني داخل الفصل العادي  الطالبالعادية مع 
مع تقدمي اخلدمات املساندة من خالل فريق متعدد  الطالبطوال الوقت حسب ما تستدعيه حاجة 

. فرص جناحهم وتقدمهم لتسهيلالتخصصات وإجراء التعديالت الضرورية املادية والبشرية 
 .٧٩ص

ويعرف إجرائياً بأنه الفصول امللحقة مبدارس التعليم العام، حيث يكمل ا األصم دراسته 
 . ج مع أقرانه األسوياء يف بيئة واحدةويندم

 :الصف األول الثانوي -
وتستمر  ،استكماالً للسلم التعليمي للمعوقني مسعياً) هـ١٤١٠(يف عام  بدأت هذه املرحلة

حصة يف األسبوع وتنقسم املناهج ) ٣٣(الدراسة إىل ثالث سنوات وتتكون اخلطة الدراسية ا من 
 :قسمني إىل

بارة عن جمموعة من املواد اليت تساعد على زيادة ثقافة الطالب املعاق وهو ع: ثقايف - أ 
 .وتتضمن مواد الدين واللغة العربية والعلوم االجتماعية والرياضيات والتربية البدنية ،عامةً

 ،واملهيئة املناسبةواألعمال اليدوية  واآللة الكاتبةالتدريب على احلاسوبات ): مهين(فين  -ب
 ).٢٠ص : م٢٠٠٣: اإلبراهيم( .للدخول سوق العم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 الفصل الثاين
 )اخللفية النظرية للدراسة(

 اإلطار النظري : أوالً
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 : اإلطار النظري: أوالً
تناول اإلطار النظري للدراسة تعريفاً باملهارة، وعالقة النحو بتعليم اللغة العربية، ومن مث 

ارات النحوية وأسباب صعوبته، مث طرق عالج الضعف فيها، ومن مث طرق التواصل مع املعوقني امله
مسعياً يف عرض ملناهج وطرق تدريس املعوقني مسعياً، ومن مث عرض التعليم اخلاص يف اململكة العربية 

ديث عن السعودية، وأهدافه، مع التعريف باملعوقني مسعياً، مع بيان مؤشرات وجود اإلعاقة، واحل
مناهج وطرق تدريس املعوقني مسعياً مث عرض للخصائص املشتركة عند املعوقني مسعياً، وطرق 
التواصل مع املعوقني مسعياً وتصنيف اإلعاقة حسب الفقدان السمعي، والتعريف بالدمج سلبياته 

النمو اللغوي، وإبراز واجيابياته، مث اإلشارة إىل املرحلة الثانوية واملراهقة، مث بيان تأثري السمع على 
 .الصفات الشخصية ملعلم املعوقني

كما تناول اإلطار النظري إستراتيجية التعلّم التعاوين من حيث تعريفها، وعناصرها، 
وأهدافها، وشروطها، واألدوار فيها وأسباب متيزها، ومهاراا، واستراتيجياا، وخطواا وعرض 

مث بيان ألبرز معوقات تنفيذ هذه اإلستراتيجية، وفيما لبعض مناذجها، وخصائصها، ومراحلها ومن 
 : يلي توضيح لذلك

 :عالقة النحو بتعلّم اللغة العربية وتعليمها
لقد اهتم العرب وعلى مر العصور املاضية بدراسة النحو، ووضع قوانني وأصول تضبطه 

ءاته أو مساعه بشكل بالرجوع إىل لغة القرآن الكرمي، واحلديث الشريف حملاولة فهم ما يتم قرا
 .صحيح

أن األلفاظ تكون مغلقة على معانيها حىت يأيت اإلعراب " إىل ) ١٩٨٧(كما أشار اجلرجاين 
  ٢٨ص" ويفتحها، ويعد املعيار الذي من خالله يتبني نقصان الكالم ورجحانه 

ملادة لذا فقد أهتم املسلمون بالنحو العريب وبينوا أمهيته، والدور الذي يقوم به يف فهم ا
 ).٣٥، ص   ه١٤١٥احلقيل (املقروءة، ويف االستماع، والتعبري الشفوي والتحريري 

وقد كان من األمهية بيان قيمة النحو بني العلوم األخرى ملا له من فضل على العلوم األخرى 
أن النحو العريب له أمهية ) ـه١٤٢٩ -  ه١٤٢٨(ألنه السبيل إىل فهمها، وقد ذكر الشمري 

 لغة املتكلم، ويتم صيانة قلمه من الزلل واخلطأ، طاحل التعليم املختلفة، فمن خالله تضبكربى يف مر
سواء أكانت منطوقة أو مكتوبة، مما جعل املسئولني يف السياسات العليا  توتوضيء داللة الكلما

يف  يقررون تعليمه يف املدارس، وأصبح مادة ال ميكن االستغناء عنها مطلقاً، وخصوصاً أن التعليم
 ٥١ص ". بالدنا هي اللغة العربية، وقبل هذا لغة القران الكرمي ومنهاج للصيانة الدينية والدنيوية 



ومكانة عالية بني خمتلف العلوم ملا له من دور  ةستنتج الباحث مما سبق أن للنحو مرتلة كبرياو
ألذن والقدرة على يف عصمة اللسان من اخلطأ، واأليدي من الزلل يف الكتابة، ومتييز ما تسمعه ا

 .الفهم بشكل دقيق وواضح؛ ألجل ذلك اكتسبت مادة النحو مكانتها وفضلها وضرورا امللحة

 :مفهوم املهارة
 :يف اللغة املهارة
 )هـ١٤٢٤(وذكر الفريوزآبادي  ،١٨٤ص" احلذق يف الشيء:املهارة"فقال إن  ابن منظورعرفها 

 "يد، وقد مهر الشيء، وفيه، وبه مهراً ومهاراً ومهارةًبكل عمل، والسابح ا احلاذق: أن املَاهر"
، أي مهر يف العلم،وغريه ميهر مهوراً ومهارةً، فهو ماهر ":)هـ١٤٢٠(وأورد املقري . ٤٤٥ص

ا أتقنها معرفه حاذقهرها ومهروم ،يف صناعته ره٣٠٠ص "عاملٌ بذلك، وم. 
أن أُشري إىل أن املفهوم االصطالحي للمهارة ن مفهوم املهارقبل أن أبي ة يف االصطالح، جيب

إن تعليم اللغة ينتمي  :ذلك بقوله)   ه١٤٢١( طعميةيرتبط ارتباطاً وثيقاً باملهارة احلركية، ويؤكد 
 ٤٨ص .إىل اال النفس حركي من أوسع أبوابه

ركي، ومما ورد يف تعريف املهارة لذا جند أن تعريف املهارة اللغوية قد تأثر باال النفس احل
 : عموماً ما يلي

 وبدراية جيدة بطريقة املقدرة على عمل شيٍء" :املهارة بأا) م٢٠٠٠(فيعرف إبراهيم 
٩٦٧ص" ، وهي قبل كل شيء االستعداد، واملقدرة لعمل شيءوخربة. 

العني، أو نشاط عضوي أرادي مرتبط باليد، أو اللسان، أو :"أا) م٢٠٠١(البجة يرى و
، ويعين بدرجة مقبولة ما بدرجة إتقان ل قدرة الدارسني على تنفيذ أمرٍا متثّإذن، وبعبارة أخرى فاُأل

 . ١٩ص" أن تؤدى تلك املهارات على وفق املستوى التعليمي للمتعلّماملقبولة اإلتقان 
ن يؤديه عن ذلك الشيء الذي تعلّم الفرد أ" :أن املقصود باملهارة) م٢٠٠٣(ويرى دندش 

 .١٨٥ص "بصورة عضلية أو عقلية يودقة وقد يؤد ويسرٍ بسهوله فهمٍ
القدرة على القيام بعمل ما بشكل حيدده مقياس مطور :"فها بأافيعر) م٢٠٠٣( ةأما سعاد

 .٤٥ص ."هلذا الغرض 
القدرة على تنفيذ أمر ما بدرجة إتقان " :إىل أن املهارة هي) هـ١٤٢٣( ىويذهب مصطف

تبدأ  تبعاً للمستوى التعليمي للمتعلّم، واملهارة أمر تراكمياملقبولة ة، وتتحدد درجة اإلتقان مقبول
  .٤٣ص" مبهارات بسيطة تبىن عليها مهارات أخرى



من احلركات اليت ميكن مالحظتها بشكل ة سلسل" :أن املهارة) هـ١٤٢٤(ة احليليذكر و
أثناء سعيهم لتحقيق هدف، أو أداء مهمة،  مباشر، ويقوم ا شخص معني، أو عدد من األشخاص

لإلعادة والتكرار كلما لزم األمر لذلك، وأبرزت ة مل املهارة عموماً على خطوات حمددة قابلتوتش
ذه املهارة، ويرى كذلك أن املهارة نشاط معقد يتطلب قدراً من التمرين احلاجة إىل القي ام

 .٣٥٧-٣٥٦ص " وطة حبيث يؤديه الفرد بطريقة مالئمةاملقصود، واملمارسة املنظمة، واخلربة املضب
 .١٤ص ."حتويل املعرفة إىل سلوك: "املهارة هيأن  نافيذكر) هـ١٤٢٤( أما الفيصل، ومجل

يف  ، وفاعليةيقوم به الفرد بإتقان أداٌء" :فريون بأا) هـ١٤٢٤(وزمالؤه  اهلادي، أما عبد
فترة زمنية ٢٤ص ."قصرية. 

يتميز بالسرعة والدقة ) صويت، أو غري صويت(أداء لغوي :" فريى أا) هـ١٤٢١(أما عليان 
 .٧ص ."واملكتوبةوالكفاءة والفهم مع مراعاة القواعد اللغوية املنطوقة 

أن املهارة اللغوية تندرج ضمن األداء اللغوي املتضمن األداء ) هـ١٤٢٢(الشريف يذكر و
مع اشتراط  والكتابةاالستماع والتحدث، والقراءة،  ل يف مهاراتالصويت، وغري الصويت، واملتمثِّ

 ٢٧ص .تكامل عناصر املهارة من السرعة والدقة والفهم واالقتصاد يف الوقت واجلهد
تساعد يف امتالك القدرة اللغوية،  ، أو طاقةٌاستعداد" أن املهارة) هـ١٣٩٤( جماوريرى و

فهم، والسرعة، والتحليل، والنقد، واحلكم، مهارات ال( فالقدرة القرائية ذا املعىن تشمل مثالً
 . ١٦ص ". وغري ذلك من املهارات )واالستنتاج

وهنا جيب أن يشري الباحث إىل الفرق بني املهارة والقدرة؛ ألن الكثريين خيطئون يف التفريق 
لقدرة منهم بأن املهارة هي القدرة، أو العكس، وهذا خطأ؛ ألن ا أًبني املهارة والقدرة، ويظنون خط

)Ability ( طعميةكما أشار )كل ما يستطيع الفرد أداءه يف اللحظة الراهنة من  هي) هـ١٤٢٥
 .٣٠ص  "ة تدريب، أو بدون تدريبـأعمال عقلية، أو حركية سواًء أكان ذلك نتيج

األداء املتقن القائم على الفهم، واالقتصاد يف الوقت ": بأا) م١٩٩٨(وزيان على  وعرفها
 .١٨ص"  واجلهد

من  جمموعةً أا وبعد هذا العرض املوجز ملفهوم املهارة لغة واصطالحاً يستخلص الباحث
 ل يف أن املهارة ميكن مالحظتها بشكل مباشر،العناصر اليت تربط بني تلك التعريفات، واليت تتمثّ

، فهي وخربة سةوممار ، وخطوات معينة، وأا تتسم بالتعقيد، وحتتاج إىل تدريبٍاًحمدد اًوأن هلا هدف
، وهلا درجة إتقان تتفق مع املستوى التعليمي للمتعلّم، وهي تراكمية تبدأ مبهارات بسيطة ةمكتسب

تبىن عليها مهارات أخرى، وتعتمد على االقتصاد يف اجلهد والوقت، وهلا مدة زمنية يف حتقيقها 
 .عضوياً أو عقلياً يوأدائها، وهي نشاط قد يؤد



ف الباحث املياعراألداء اللغوي املعقد، والذي يقوم وفق خطوات حمددة  :هارة اللغوية بأ
يؤديها املتعلّم، ويعتمد يف أدائها على اخلربات السابقة، والتعلّم واملمارسة دف حتقيق هدف لغوي 

 .حمدد ميكن مالحظته وقياسه

 : مفهوم النحو -
الطريق " :أن النحو) هـ١٤٢٤(الفريوزآبادي  هأوردك ما ذل ،مشتق من حنا ):النحو( - 

 .١٢٢٨ص "واجلهة، ومنه حنو العربية، ومجعه نحو، ونحيةٌ
القصد؛ ألن املتكلم ينحو به منهاج العرب " أن املراد بالنحو) هـ١٤٢٠(وأورد املقري 

: إىل أن النحو هو القصد والطريق يقال) هـ،١٤٢٢(وأشار الرازي . ٣٠٧ص". إفراداً وتركيباً
 .٢٠٦ص حنوه أي قصد قصده، والنحو إعراب الكالم العريب  حنا

 :يف االصطالح -
قد تباينت واختلفت األدبيات التربوية اليت أشارت إىل أنه ) "ـ ه١٤٢٣(يرى السليطي 

هذا العلم ة حتديد دائرة القواعد النحوية، وصل: جع إىل سببني رئيسني مهااروذلك مفهوم النحو، 
األوىل، كان مفهوم النحو فيها  املرحلة: مبرحلتني خرى، ولقد مر مفهوم النحواأل ةبالفروع الثقافي

ولكن هذا  ،عراب والبناءضيقاً فقد قُصد بالنحو التغير الذي يطرأ على أواخر الكلمة من حيث اإل
حيث أصبح  ،الثانية املفهوم الضيق سرعان ما تالشى، وفقد مكانته مع التقدم العلمي، وأتت املرحلة

مفهوم النحو فيها علم التراكيب اللغوية للكلمة من مجيع مستويات اللغة، وأنظمتها املختلفة، وما 
 .١٥٥-١٥٤ص" بينها من عالقات

 ما ذكره ابن جين -ومما ورد يف تعريف النحو ويعد من أفضل التعريفات للنحو وأقدمها 
لعرب يف تصرفه من إعراب، انتحاء مست كالم ا" :بأن النحو هو" اخلصائص"يف كتابه  )ت.د(

واإلضافة والنسب والتركيب، وغري ذلك ليلحق من والتكسري ري صغوغريه كالتثنية واجلمع والت
ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة، فينطق ا وإن مل يكن من أهلها، وإن شذَّ بعضهم 

ه مشوله، وأنه مجع بني النحو ، ومما مييز تعريف ابن جين للنحو عن غري٣٤ص "عنها رد إليها
 . الصحيح اخلايل من اخلطأ واللحنلتعبري والصرف، وكذلك بين أن النحو ليس غاية، وإمنا وسيلة

طائفة من املعايري والضوابط املستنبطة من : "بأنه) هـ١٤٢٠( ، ومناعكما عرفه طعيمة
يقتهم اللغوية يحكم ا على القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، ومن لغة العرب الذين مل تفسد سل

 .٥٣ص"صحة اللغة وضبطها 



تلك " :أن النحو عبارة عن) Webster( عن وبستر) هـ١٤٢٠(ومناع  وينقل طعيمة
" الدراسة اللغوية اليت تتعامل مع شكل األلفاظ وتركيبها، ومع تنظيم اجلمل وترتيب كلماا

عملية : "فقد عرفا النحو بأنه) م٢٠٠٣(تعريف الدليمي، والوائلي  ومن تلك التعريفات، ٥٤ص
الستعمال وتقنني  تقنني القواعد والتعميمات اليت تصف تركيب اجلمل، والكلمات وعملها يف حالة

ق بضبط أواخر الكلمات، وهو يعىن أيضاً بدراسة العالقات بني الكلمات يف أيضاً القواعد اليت تتعلَّ
 . ٣٧ص" اجلمل والعبارات

وحنوت . كلمة تدل على قصد والواوالنون واحلاء ) "٥/٤٠٣، ١٩٨١(: ويقول ابن فارس
ولذلك مسي حنو الكالم، ألنه يقصد أصول الكلم فيتكلم على حسب ما كان العرب تتكلم . حنوه

، "تكلموا به حنو الكالم، وهو قصد القائل أصول العرب ليتكلم مبثل ما: النحو: "وقال أيضاً". به
التركيب فيما بني الكلم لتأدية أصل  ةكيفي ةحو أن تنحو معرفالن" )م١٩٨٣( :يكالسكا وذكر

املعىن مطلقاً، مبقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب وقوانني مبنية عليها، ليحترز ا عن اخلطأ 
 . ٧٥ص" الكيفيةيف التركيب من حيث تلك 

 :رجايناجل ويرى ...ةـالطريق واجله :النحو): "٤/٣٩٤ ،١٩٧٨(ويقول الفريوزأبادي 
عراب والبناء ا أحوال التراكيب العربية من اإلهو علم بقوانني يعرف : النحو) "م١٩٨٧(

يعرف  علم بأصولٍ: النحو هو علم يعرف به أحوال الكلم من حيث اإلعالل، وقيل: وغريمها، وقيل
 . )٢٩٥ص". (ا صحة الكالم وفساده

لم املستخرج باملقاييس املستنبطة من يف االصطالح هو الع: النحو " )م١٤٠٦( :اللبدي يقول
 وهو ذا التعريف مرادف. إىل معرفه أحكام أجزائه اليت ائتلف منهااملوصلة استقراء كالم العرب 

للصرف، وهذا االصطالح للقدماء، أما اصطالح املتأخرين فهو ختصيصه  لعلم العربية وليس قسيماً
يبحث عن أواخر الكلم إعراباً  املتأخرون بأنه علموجعله قسيم الصرف، وهلذا يعرفه  ،عراببفن اإل
 .)٢١٨-٢١٧ص". (وبناًء

ونعت على النحويني  ،جزءاً من علم النحو ،وقد طالبت بنت الشاطئ جبعل علم املعاين
عراب واملعىن هو الذي جار بني اإل الشاذهذا العزل .." ورأت أن ،فصلهم النحو عن علم املعاين
 ). ١٩٦، صم١٩٦٩: عبد الرمحن" (ذوق العربية ومعرفه منطقها على جدوى التعليم يف كسب

النحو منها بالنقد األديب الذي ة تبدو أكثر صل.. "أن الدراسة للمعىن )ت.د( حسان ذكر
ومن هنا نشأت هذه الفكرة اليت تتردد على اخلواطر منذ زمن طويل؛ أن . أريد ا خطأً أن تكونه

سمى علم عي لنفسه هذا القسم من أقسام البالغة الذي ييد النحو العريب أحوج ما يكون إىل أن



إن  -يف رأيي أن يكون علم املعاين قمة الدراسات النحوية أو فلسفتها  -نه ليحسنإاملعاين، حىت 
 )١٨ص". (صح التعبري

أن هناك قصوراً واضحاً يف فهم مفهوم النحو بصورته " ) هـ١٤٠٨( وقد الحظ السيد
بعض القائمني على تدريس النحو  أذهانفهوم مل يكن متمثالً بصورته الكلية يف الواسعة، وأن ذلك امل

واملؤلفني فيه، وقد انعكس ذلك بصورة سلبية على مناهج قواعد اللغة العربية اليت تقدم يف مدارس 
 التعليم العام نتيجة للقصور يف هذا اجلانب الذي تنبغي مراعاته عند وضع كتب قواعد اللغة العربية

علم يبحث عن أحوال املركبات املوضوعة " أن النحو ) هـ١٣٩١(،كما ذكر كحالة ٣٤ص "
لنوع من املعاين التركيبة النسبية، من حيث داللتها عليها وغرضه حتصيل ملكة يقتدر  وضعا نوعياً

يب املتكلم من املعىن، وغايته االحتراز من األخطاء يف تطبيق التراك ها على إيراد تركيب ملا أراد
العربية، وموضوعة املركبات واملفردات من حيث وقوعها يف التركيب، واألدوات لكوا روابط 

 .١١٠ص" التركيب 
حبيث يدخل فيه ) لقواعد اللغة العربية(أن التعريف الشامل  " )هـ١٤١٧( يرى القحطاينو

متيل لتدريس اللغة سمى بالصرف واللغة واألصوات، هو التعريف املالئم للعملية التعليمية اليتما ي 
مترابطة مع السياق الطبيعي يف استخدام اللغة، فاملتكلم حينما يريد احلديث ة بوصفها وحدة متكامل

دون أن يكون يف ذهنه فصل بني ما سبيله النحو وما هو من موضوعات ة كامل فهو ينطق باجلمل
املفهوم " إىل أن ) هـ١٤٠٤(أشار مدكور . ١١ص " الصرف وما هو من قبيل اللغة واملفردات

 .٢٤٩ص " الشائع للنحو أنه ضبط أواخر الكلمات أو اإلعراب 
اللغة، : أركان علوم اللسان أربعة، وهي" مكانة النحو بقوله ) ت.د(وقد بني ابن خلدون 

والنحو، والبيان، واألدب، وأن املهم منها واملقدم هو النحو، إذا تتبين به أصول املقاصد بالداللة 
 .٣ص" جلهل أصل اإلفادة  هلفاعل من املفعول، واملبتدأ من اخلرب، ولوالفيعرف ا

ومن هنا ينبغي على واضعي مناهج النحو أن يراعوا ذلك، فيكون الكتاب املقرر ملادة اللغة 
العربية شامالً للموضوعات اليت تدخل يف تعريف قواعد اللغة العربية باملفهوم الشامل، مما يتفق مع 

 . للغة العربية، وييسر تعليم اللغة يف جو طبيعي حياكي طريقة استخدامها يف احلياة الطبيعيةطبيعة قواعد ا
مما سبق يتضح أن مفهوم النحو عند علماء اللغة األوائل مفهوم عالماتيشمل  واسع 

 سمى بالصرف، كما يشملعراب وايات الكلم، كما يشمل نظم اجلملة، وبناء الكلمات أو ما ياإل
قد .." إن القواعد اليت وضعها النحاة العرب :املعاين واألصوات، حىت قال بعض املستشرقني أيضاً

تكفلت بعرض الفصحى وتصويرها يف مجيع مظاهرها من ناحية األصوات والصيغ وتركيب اجلمل 
النحو يعد املعيار الذي و .)١٤ص: ١٩٨٠يوهان  فك،" (ومعاين املفردات على صورة حميطة شاملة



على نقصان الكالم أو رجاحته فهو يعطى رؤية واضحة تكشف األلفاظ املبهمة من حيث  به حنكم
 .املعىن واملغلقة على معانيها حىت يأيت األعراب ويفتحها

جمموعة من القواعد الضابطة للمتحدث أو الكاتب ا " :يستنتج الباحث مما سبق أن النحوو
كما أا وسيلة  السالمالصالة وسنة املصطفي عليه من كتاب اهللا العزيز و له مشتقةً وتكون ملزمةً

ترابطة مع متكاملة موحدة بيان أهداف اللغة وغايتها االحتراز من الوقوع يف األخطاء اللغوية، وهى 
تكشف معاين األلفاظ، وهو أداة تقاس به الكلمات أثناء وضعها  السياق الطبيعي يف استخدام اللغة

 .يف اجلمل كي يستقيم املعىن

 :شأة النحون
حيث . نشأت اللغة العربية يف أحضان اجلزيرة العربية نقية من االمتزاج باللغات األخرى

 عديدة، ولكن تقاطر الوافدين من األمصار املفتوحة إىل اجلزيرة العربية نتيجة الفتوحات ظلت أعواماً
ية، ووهنت املالحظة ونزوح التجار أدى هذا االمتزاج إىل تفشي الضعف يف اللغة العرب اإلسالمية،

ن هذه امليزة كانت الختالف شكل آخر الكلمة، فإ طوعاً الدقيقة اليت متتاز ا وهى اختالف املعاين
 .موفرة لديهم وهم بعيدون عن خمالطة سواهم من ذوى اللغات األخرى اليت خلت ا

 الشعيب: زلأربعة مل يلحنوا يف جد وال ه: "وهكذا انتشرت جرثومة النحو حىت قال األصمعي
 م،٢٠٠٢الطنطاوي " (وعبدامللك بن مروان واحلجاج بن يوسف وابن القرية، واحلجاج أفصحهم 

 .)٢٥-١١ص
أن النحو نشأ فناً قبل أن يكون علماً، ويعود الفضل يف ) هـ١٤٢٣( يالسليطوقد ذكر 
الدؤيل، والنحو بن أيب طالب، أما مؤسس هذا العلم ابتداًء فهو أبو األسود على  وضع هذا العلم إىل

 ،نشأ وليداً مث منا وكرب وازدهر، وسبب نشأته ظهور اللحن وانتشاره على مستوى العوام واملتعلَّمني
وخصوصاً اللحن يف القرآن الكرمي، ومن أمثلة ذلك اللحن ما حصل يف عهد عمر بن اخلطاب 

 :سورة التوبة، وقاله الرجل أحيث طلب أعرايب من أحد الناس أن يقرأه شيئاً من القرآن، فأقر
[J   IH  G  F  E  D  Z]أوقد برئ اهللا من  :جبر رسوله، فقال األعرايب ]٣: التوبة

  ٥٥ص. رسوله
تربز أمهية الوصول لتعريف حمدد ملفهوم النحو يف انعكاس ذلك على املوضوعات اليت تدرج 

على موقف واضعي املناهج  يف مراحل التعليم العام، فبناًء) قواعد اللغة(ضمن مناهج تعليم النحو 
وبالرغم من أنه يكاد يكون مفهوم قدماء . من تعريف النحو يكون املنهج تطبيقاً لذلك املفهوم

اللغويني لنحو يتفق متاماً مع املفهوم الواسع الذي حيبذه التربويون املعاصرون إال أن بعض متأخري 



ا الصرف علماً آخر شأنه غري شأن مفهوم النحو على ضبط أواخر الكلمات وجعلو روااللغويني قص
 .)٨ص  : ه١٤١٨ ،القحطاين( النحو ويصدق ذلك احلكم على األصوات واللغة واملعاين

 :هداف تدريس قواعد اللغة العربيةأ
حبفظ اجلانب  طالبفاهلدف من هذه املادة إلزام ال ،وليست غاية قواعد اللغة العربية وسيلة

غات وغريها فالطالب إذا حفظ التعاريف واملسو ؛انب التطبيقياجل مع إتقانالنظري والتركيز عليه 
 .فقد حقق اهلدف املنشود من تدريس هذه املادةمعرفه التطبيق الصحيح هلا  مع

 )م١٩٩١(ومن األهداف ما ذكره جابر 
 .وذلك من أصل ضبط اللغة ن تعلّم القواعد أمر ضروريأ -١
لى هذا فيجب أن خيتار من موضوعاا ما وع ،لضبط الكالمة ن قواعد اللغة العربية وسيلأ -٢

 .)٢٩٠ص (يساعد املتعلّم على ضبط لغته 
 )ت. د( :ومن األهداف أيضاً ما ذكره عامر

خاصة يف املراحل املتقدمة بدقة املالحظة والتمييز بني الصيغ التعبريية ونقد  طالبمترس ال -١
 .األساليب وصحة احلكم

ملنظمة والتعليل ملا يتوصلون إليه من أحكام أو نتائج تعويد تفكريهم على األساليب املنطقية ا -٢
 .ويدركون الفروق بني التراكيب ومفرداا ،قواعد، يتناولون األلفاظ واملعاين اردةالألم يف 

 .تنمي قواعد اللغة الثروة اللغوية الراقية لدى الدارسني -٣
مث إعادة  ،يب غامضة أو معقدةتعني قواعد اللغة العربية طالبنا على فهم ما يعترضهم من تراك -٤

 ).١٢٤ص . (فهمها صياغتها مبا يعني على سهوله

 :املهارات النحوية
يتفق رجال التربية واملعنيون بالتعليم على أمهية وجـود مهارات ينفذ التدريس من خالهلا 
وتتركز مهارات التدريس على كل أداء وعمل يقوم به املعلِّم والطالب داخل الصف، وما جيب 

 . لقيام به يف املوقف التعليميا
وقد حاول العديد من املهتمني باللغة العربية تقدمي تصورات مقنعة مبحاولة الوصول إىل 

 .ت وإمكانيات متعلّميهتصنيف مثايل للمهارات النحوية يتناسب وقدرا
وقد توصل الباحث بعد اطالعه على أدبيات تعليم اللغة العربية، وكيفية حتديد املهارات 

واملعتمد على تصنيف املهارات النحوية إىل ) هـ١٤٢٨( فقيهلنحوية، إىل االستفادة من تصنيف ا
التعرف، والفهم، والتطبيق، والتحليل، (مهارة : ست مهارات حنوية عامة ومناسبة، وتتمثل يف



وهذه املهارات تتسم بالشمول والتكامل وتراعي خمتلف املراحل التعليمية ) والتكوين، والتصويب
من جهة أخرى، وذلك كما صرح به عدد من املهتمني  الطالب املعوقني مسعياًحاجات من جهة و

  .بتعليم ورعاية ذوي االحتياجات اخلاصة
 .وسوف يورد الباحث تعريفات لكل مهارة ويعرف كل مهارة إجرائياً على حدة

 : )التذكر( التعرف
رف السابق تعلّمـها، ويتضمن تذكر املعا"إىل أنه يقصد به ) هـ١٤٠٠(يشري البغدادي 

ذلك استرجاع واستدعاء مدى عريض من املعارف من احلقائق احملددة إىل كامل النظريات، ويتطلب 
وتصور املعرفة املستوى األدىن للمتطلبات . ذلك استحضار العقل وشحذ الذهن للمعارف املالئمة

 . ٥٤ص". التعليمية يف اال املعريف
يشمل األهداف اليت تعرب عن املعرفة وفهمها "ن هذا املستوى أ )م٢٠٠٤( وأضاف طعيمة

وتذكرها، وتتضمن بعض السلوك املعني مثل التعرف، والتذكّر، وحل املشكالت، والتفكري اخلالق، 
 .٤٩ص " وبناء املفاهيم 

ومواقف  كاملعرفة تشمل هنا أنواع السلو"إىل أن ) هـ١٤٠٥(كما يشري اخلوالدة وعودة 
يت تؤكد على التذكر، أما عن طريق التعرف على األفكار أو املادة أو الظواهر أو عن االختبار ال

 . ٩٣ص . "طريق الستدعائها
عملية تذكر املعلومات اليت مت تعلّمها " أن املعرفة هي  )م١٩٨٣(يذكر حسن واجلميلي 

إىل نظريات متكاملة  سابقاً، وهذا يشمل تذكر نطاق واسع من املعلومات ابتداًء من احلقائق احملدودة
واملعرفة متثّل أوطأ مستوى من نواتج . وكل ما هو مطلوب هنا هو استعادة املعلومات إىل الذهن

 .٤٣ص " التعلّم يف اال الفكري
قدرة املتعلّم على استرجاع ما مت تعلّمه يف املاضي تسبقها عمليات التعلّم : عرفه الباحث بأنه

ها ظاهراً يف التعرف والتعرف هنا املقصود به معرفة قواعد النحو واحلفظ والتذكر، ويكون مردود
 . وحاالت اإلعراب ونوع تركيب الكلمة

 :مـالفه
أن الفهم هو القدرة على إدراك املعاين ويظهر ذلك بترمجة املادة ) هـ١٤٠٠(ذكر البغدادي 

وهذه . نتائج واآلثارمن صورة إىل صورة أخرى، والتفسري أما بالشرح أو اإلجياز، وبالتنبؤ بال
 .٥٤ص . املعطيات يأيت كخطوة تالية للتذكر البسيط للمادة، كما أا تتضمن املعرفة



". ى حتويل املواد من هيئة إىل أخرىالقدرة عل" بأنـه ) م١٩٨٣(ما عرفها حسن واجلميلى ك
 ة، الذي يقومالقدرة على إدراك معىن املادة املتعلّم: "بأنه) ـه١٤٢٢(، كما يعرفه اهلويدي ٤٣ص

 .٦٤ص" الطالب بدراسته، حبيث ال يتجاوز حدود النص 
أنه حماولة معرفة عمل أداة يف التركيب النحوي، وبالتايل استنتاج على وعرفه الباحث  

 .القاعدة اليت تضبط استخدام التراكيب النحوية

 :قـالتطبي
مه التلميذ من مفاهيم، أو يعين استخدام ما تعلّ: "أن التطبيق) م١٩٩٩(يذكر اللقاين واجلمل 

 .٤٥ص" إجراءات أو مبادئ أو تعميمات يف مواقف جديدة
هو القدرة على تطبيق واستعمال األمور "إىل أن التطبيق ) م١٩٨٣(أشار حسن واجلميلي 

ويشمل هذا التطبيق القواعد والطرق واملفاهيم واملبادئ والقوانني . اليت مت تعلّمها يف مواقف جديدة
نواتج التعلّم يف هذه الفئة تتطلب مستوى من الفهم أعلى من تلك اليت تقع حتت  والنظريات،

 .٤٣ص . اإلدراك
بأن التطبيق يرجع إىل القدرة على استخدام املعارف ): "هـ١٤٠٠(كما يعرفه البغدادي 

وهذا يتضمن تطبيق األساليب والطرق واملفاهيم واألسس . التعليمية يف مواقف جديدة واقعية
 .٥٤ص "وتتطلب معطيات هذا املرقى مستوى عالياً من الفهم والتطبيق. نني والنظرياتوالقوا

 قدرة املتعلّم على تكوين التراكيب اللغوية، وحتديد عالمات: ويقصد بالتطبيق يف هذه الدراسة
األعراب، وضبط أواخر الكلمات، وبيان علة الضبط، وحتديد احلكم اإلعرايب للكلمة يف التراكيب 

 .ية املختلفةالنحو

 :التحليل
هو القدرة على التفكيك وجتزئ املادة إىل "إىل أن التحليل  )هـ١٤٠٠(يشري البغدادي 

مكوناا وأجزائها من أجل فهم بنائها التنظيمي التركييب، وهذا يتضمن حتديد وتعريف األجزاء، 
م هنا مستوى عقلياً عالياًِ وتظهر معطيات التعلي. وحتليل العالقات بني األجزاء ومتيز األسس املنظمة

 ٥٤ص ". احملتوى املعريف والبنائيمن الفهم والتطبيق ألا تتطلب معرفة وفهم كل من 
 
 
 



هو القدرة على تفكيك املادة إىل أجزائها : "أن التحليل) م١٩٨٣(كما ذكر حسن واجلميلي 
العالقة بينها ومعرفة  وهذا يشمل التعرف على تلك األجزاء وحتليل. املختلفة لغرض فهم تركيبها

األسس اليت حتكم تلك العالقات ونواتج التعليم هنا تشمل مستوى فكرياً أعلى من تلك اليت تقع 
 ٤٣ص ". للمحتوى وشكل املادة  حتت اإلدراك والتطبيق ألا تتطلب فهماً

اا قدرة املتعلّم على حتليل مادة التعلّم إىل مكون: " أنه )م١٩٩٩(يذكر اللقاين واجلمل 
اجلزئية، مما يساعد على فهم تنظيمها البنائي، وميكن أن يشمل ذلك التعرف على األجزاء، وحتليل 

 .٨٤ص " العالقات بني األجزاء، وإدراك األسس التنظيمية املستخدمة فيها 
لب حنوي من تراكيب قدرة املتعلّم على استنباط مط: ةويقصد بالتحليل يف هذه الدراس

 .آخر يعلى حتويل تركيب حنوي معني إىل تركيب حنومتنوعة، والقدرة 

 ):التركيب(التكوين 
هو القدرة على دمج أجزاء خمتلفة مع "إىل التكوين بأنه ): م١٩٨٣(يشري حسن واجلميلي 

أو لتحدث عن موضوع مل يسبق : بعض لتكوين مركب أو مادة جديدة، وهذا يشمل الكتابة
نواتج ) خطة لتصنيف املعلومات(عة من العالقات اردة التطرق إليه أو إنتاج خطة عمل أو جممو

التعلّم يف هذه الفئة تركز على السلوك اإلبداعي للفرد مع التأكيد على تكوين مناذج أو تراكيب 
 ، ٤٤ص ". جديدة 

القدرة على جتميع األجزاء لتكوين كل متكامل " على أنه ) هـ١٤٠٠(كما يعرفه البغدادي 
تصال فريد والتخطيط لعملية أو جتربة وتركيز املعطيات على تنمية وتعديل وهذا يتضمن أنتاج ا

 .٥٥ص ". السلوك وتنظيمه يف بناء أو منوذج مل يكن واضحاً من قبل
بأا وضع العناصر واألجزاء معا "إىل التراكيب هنا ) هـ١٤٠٥(وذكر اخلوالدة وعودة 

بطريقة  مع العناصر واألجزاء وربطها معاً حبيث تؤلف كالً واحداً وهذه عملية تقوم على التعامل
 .٢٢٦ص" أو بنية مل تكن موجودة من قبل بوضوح  جتعلها تكون منطاً

، اًواحد ، حبيث تؤلف كالًوضع العناصر واألجزاء معاً: "بأنه يعين )م٢٠٠٤(يذكر طعمية 
أو بنية، مل تكن  بطريقة، جتعلها تكون منطاً عملية تتعامل مع العناصر واألجزاء وربطها معاً يوه

 .٤٥ص " موجودة من قبل بوضوح
قدرة املتعلّم على إدخال أو حذف أداة على تركيب : ويقصد مبهارة التكوين يف هذه الدراسة

 .حنوى وتغري ما يلزم



 ):التقومي(التصويب 
القدرة على إعطاء حكـم على قيمة ما لغرض حمدد "بأنه ) م١٩٨٣(عرفه حسن واجلميلي 

 .٤٤ص" 
القدرة على احلكم يف ضوء املعايري القائمة على "إىل أنه  )هـ١٤٠٠(البغدادي وأشار 

 . ٥٥ص" جماالت حمددة سواء يف ضوء األدلة الذاتية أو يف ضوء األدلة واملعايري اخلارجية
إصدار أحكام لغرض ما حول قيمة األفكار " بأنه ) هـ١٤٠٥(عرفه اخلوالدة وعودة كما 

واملستويات أو املعايري  سويشمل استخدام املقايي.... ليب واملادة إىل إخلواألعمال واحللول واألسا
وقد تكون األحكام كمية أو نوعية، كما . لتقومي مدى دقة أو فاعلية أو اقتصادية أو جناعة التفاصيل

 .٢٥٨ص . قد تكون املعايري من تلك اليت يقررها الطالب أو من تلك اليت تعطى له
قدرة املتعلّم على متييز التراكيب النحوية الصحيحة : يف هذه الدراسة ويقصد مبهارة التصويب
 .من اخلاطئة مع بيان سبب اخلطأ

 : اللغوية طالبالأسباب كثرة أخطاء 
تعد الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت عن طريقها يستطيع الطالب األصم أن يسجل ما 

ن وهلذه األمهية، أصبح تعليم الكتابة للمعوقني يود تسجيله من الوقائع واحلوادث، ونقلها لآلخري
 .يف العملية التربوية أساسياً عنصراً مسعياً

، مع القدرة على اختيار صحيحاً على رسم احلروف رمساً وهذا يعين كون الطالب قادراً
مستقيمة  الكلمات املناسبة يف مكاا الصحيح قدر املستطاع، فاحلروف العربية ليست خطوطاً

 حباجة، ولكنها تعتمد على مجال وروعة الرسم والتفنن فيه، لذلك كانت الكتابة ةت األوروبيكاللغا
لبعضها اآلخر وخيتلف شكله تعبا حملله يف الكلمة،  دقة يف رسم احلروف فبعضها يكون مقارباً إىل

 :برز ما قيل عن أسباب كثرة األخطاء الكتابية ما يأيتأولعل 
 :منها وصلت الباحثة إىل عدة نتائجت )هـ١٤٠١(قاضي ال يف دراسة

 اإلمالئيةأن طريقة التدريس السائدة هي من أكرب األسباب يف عملية التخلف واألخطاء  -١
 .الشائعة

 .والقراءة اإلمالءاالبتدائية ذاا يف املرحلة ضعف معلمة  -٢
 .اإلمالءعدد حصص  ةقل ،كذلك اإلمالئيمن أسباب التخلف  -٣
 .يف بعض املدارس اإلمالئيملوضوع قصر حجم ا ومن األسباب أيضاً -٤

 :توصل إىل) هـ١٤٠٦القرشي ( ويف دراسة



 .وبالتايل يكتبون خطأ،ينطقون خطأ طالبجيعل ال،أن الضعف يف القراءة -١
 . االعتماد على طريقة واحدة يف التدريس وهي الطريقة اإللقائية -٢
املواد األخرى ال  ومدرسو،اللغة العربية يهتمون يف زيارام مبادة النحو فقط يجهأن مو -٣

 .اإلمالئيةيهتمون باألخطاء 
أن النحو اللغوي هو أكثر مظاهر النحو تضررا باإلعاقة السمعية "  )م١٩٩٩(يرى فراج 

 .٨ص" ألن هذه اإلعاقة حالة تعيق االتصال وبالتايل تعيق اللغة 
 ):م٢٠٠٨(و أضاف فياض 

 .فقر اخللفية املعرفية عندهمأن املعوقني مسعيا يعانون من صعوبة إدراك املفاهيم ل -١
 .صعوبة فهم اللغة اازية -٢
  ٢٨٣ص. صعوبة فهم التراكيب اللغوية املعقدة -٣

 :و يرى الباحث عدداً من األسباب أمهها
ال يشعرون بأن الكتابة تليب حاجام اخلاصة العتمادهم على لغة اإلشارة يف  ن املعوقني مسعياًإ -١

 .تاج إىل شرح فإم يستخدمون الكتابة بشكل قليل وخمتصرواقف اليت حتاملحيام العامة عدا 
ن انعدام السمع جيعل األصم يلتمس اقرب املعاين والكلمات األسهل يف الكتابة ويغفل عن إ -٢

بعض النقاط واألحرف لعدم قدرته على التهجئة أثناء الكتابة اليت بدورها تعمل على تذكريه 
 .مبا قد يفوته من هفوات وأخطاء

 .اعد اإلمالء وكثرة االستثناءات فيهاكثرة قو -٣

 :اللغة العربية يف قواعد طالبالضعف  عالج
 :وهي على النحو التايل ،يرى الباحث ذكر بعض املقترحات لعالج ظاهرة الضعف يف القواعد

 .زيادة تأهيل املعلِّمني أكادميياً -١
 .ظري فقطاإلكثار من التطبيقات والتدريبات الفصلية وعدم االكتفاء باجلانب الن -٢
 .يتناسب وحياة التلميذ اليومية املوضوعات بشكلٍَََِة عرض أمثل -٣
 .تدريب الطالب على كتابة عالمات الترقيم -٤
 
 
 



 :تعليم املعوقني مسعيا
 :ةـمقدم

 باملرضى واملعوقني وداعياً إىل الرفق ،جاء الدين اإلسالمي احلنيف حاثاً على مساعدة العاجزين
 ،ونشر العلم بني مجيع طبقات اتمع دون تفرقة ،هم وحسن معاملتهمورعايت ،ومواالهتمام بشؤ

وحث على ضرورة االهتمام بالفئات ، وقضى على الظلم الذي كانت تعاين منه بعض فئات اتمع
وأكد على أن لألفراد حقوقاً جيب ، احملتاجة، وتقدمي العون هلا مبا حيفظ كرامتها ويقيها من اإلمهال

أو  القصر ،أو الطول، أو اللون، كتركيب البدن( م، بصرف النظر عن أي عامل نسـيبأن تراعى وحتتر
 ).ما شابه ذلك

̀ ]  :قال تعاىلو  _     i  h  g  f  e  d   c  b  a
  o  n  m  l   k  jZ ]هوقد عين نبينا حممد صلى اهللا علي .]٧٠: اإلسراء 

املعوقني، وقد بلغ من اهتمام اخلليفة عمر بن واخللفاء من بعده واحلكام املسلمني باملرضى و ،وسلم
عبدالعزيز يف هذا اال أنه حث على إحصاء املعوقني وخصص مرافقاً لكل كفيف وخادماً لكل 

 ).١٩ص:  ه ١٤١٨الدباس (مقعد ال يقوى على القيام وكذلك فعل الوليد بن عبدامللك 
مقصد االهتمام من قبل واضعي لذا كانت  ؛نالثروة البشرية من أهم وأغلى ثروات البلداف

ورعايتها  ،فتقدم اتمع يف عصرنا احلديث يقاس مبدى االهتمام بالثروات البشرية ،اخلطط التنموية
فبعد أن كانت تلك . ال ميلك جتاهلها يف اتمعات النامية ةنسب متثل الفئات اخلاصة اليت عن ناهيك

وذلك من  للفئات العادية مساويةالفئات الفئات ترضخ لإلمهال والرفض والعزل أصبحت هذه 
وجمتمعهم وكان ذلك  ،ووظائفهم ،لدمج الشامل للمعاقني مع العادين يف مدارسهمة اخالل مرحل

 .هو اهلدف الذي تسعى له اتمعات
حيث تأيت اإلعاقة السمعية يف مقدمة اإلعاقات احلسية من حيث االنتشار، فقد ذكـر 

من سكان العامل معاقني مسعيا، وقد مت تقديرهم يف % ٠.١ايل أن هناك حو) "م٢٠٠٨(الكاشف 
 .٣٠ص" مليون معاق مسعيا، وقد يزيد هذا الرقم يف الدول النامية  ٥٠٠بعض الدراسات حبوايل 

لعريب الواحد خالل أسبوع األصم ا) ليس معاقًا من ال يسمع(وقد رفع الصم العرب شعار 
 .وية الحتاد اهليئات العاملة يف جمال الصم العربوهو مناسبة سن ،م٢٠٠٦والثالثني عام 

 



 : تاريخ التعليم اخلاص باململكة العربية السعودية
كانت بداية التعليم اخلاص يف اململكة العربية السعودية جبهود ه١٣٧٢(ففي عام  ؛فردية  -

يم ثالثة من يف إحدى الدول العربية بتعل -وقد تعلّم طريقة برايل-قام أحد املكفوفني  )م١٩٥٢
مع  بالتعاونومن مث قامت هذه اموعة بتدريس طريقة برايل يف فصول مسائية  ،زمالئه املكفوفني

إدارة التعليم (أنشأت وزارة املعارف   ه١٣٨٢ويف عام  ، ه١٣٧٧كلية اللغة العربية بالرياض عام 
أطلق على   ه١٤٠٤ أصبحت املديرية العامة للتعليم اخلاص ويف عام  ه١٣٩٢ويف عام  .)اخلاص

مركز ( ،)العامة للتربية اخلاصة األمانة(حتولت إىل  ،مث) العامة للتعليم اخلاص األمانة(املديرية اسم 
 ). ٩١ص : ه١٤١٩ :املعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي بوزارة املعارف

تتمكن من كبرياً ل اهتماماً الغاليةاململكة العربية السعودية تلك الفئة لذا فقدت أولت 
انطالقاً من تعاليم الدين  أيضاًوقد عملت  ،مساعدة نفسها بنفسها من خالل برامج التأهيل الشامل

حىت أصبح املعاق عضواً عامالً .. مساعدة على اخلري ومساعدة كل من حيتاج والتعاوناإلسالمي 
تمعفعباإلضافة إىل ما  ،هتمام بهوتعترب أولوية توظيف املعاق من أكرب أشكال اال ،االً منتجاً يف ا

يلقاه من اهتمام صحي يتمثل يف تدريبه على النطق والكالم وتزويده مبعينات مسعية تساعده يف فهم 
أما األصم فيتم التعامل معه بلغة اإلشارة وقراءة الشفاه  ،ملن لديه ضعف مسعي بالنسبةهذا  ،الكالم

 .عدته على السمع ولو بشكل بسيطوإجراء عمليات زراعة القوقعة ملسا والتواصل الكلي

 : من أهداف تعليم املعوقني مسعياً باململكة العربية السعودية
 . تنمية احلواس الباقية لدى املعاق واستثمارها مبا يتناسب مع حالته -١
وتقدمي أفضل اخلدمات الصحية والنفسية واالجتماعية  والثقافية،تزويدهم بالثروة اللغوية  -٢

 . هلم املناسبة
 . هيل املهين املناسب لإلعاقةالتأ -٣

ولتحقيق األهداف اإلنسانية الطموحة انتهجت وزارة التربية والتعليم األساليب التربوية 
 ): م١٩٩٦:الوكيل: (التالية

 . استخدام وسائل ومعينات تتناسب مع قدرات وإمكانات واستعدادات املعوقني مبختلف فئام -١
لالستفادة منها يف اكتساب اخلربات املتنوعة  ،عوقنيتنمية وتدريب احلواس املتدنية لدى امل -٢

 .واملعارف املختلفة
حبيث ميكنهم من اكتساب مهارات مهنية معينة تتناسب مع  تأهيل بعض املعوقني مهنياً، -٣

 . ولتعينهم على كسب العيش مستقلني ومعتمدين على أنفسهم، قدرام



ليسهل  وجودهموأماكن  ، يعانون منهاالكشف عن املعوقني لتحديد نوع اإلعاقات اليتحماولة  -٤
 . هلم املناسبةتوفري اخلدمات 

ووقايتهم من األمراض وإنشاء  ،احملافظة على الصحة وسالمة البدن عن طريق عالج املعوقني -٥
 . وعي صحي هلم

بتطبيق املنهج  تعلّم املواد الدراسية هدف أساسي يف تكوين الشخص املعاق املتعلّم سواًء -٦
يتمتعون بنفس املدارك العقلية اليت يتمتع ا الشخص  نعلى املعوقني الذي الدراسي العام

 .وذلك بإعطائهم قدراً مناسباً ؛أو عن طريق مناهج دراسية خاصة للفئات األخرى العادي
 .)٥١ص(

 :املعوقنيتعريف 
عمله أو القيام بعمل آخر مزاولة أنه كل شخص يعجز عن بيف اللغة مجع معاق وقد عرف "

عضوي أو عقلي أو حسي، أو نتيجة  أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة قصورٍ ،ستقرار فيهاالو
اإلعاقة السمعية :) ٢٠٠٠(: عبيد وعرف). ١٥ص -ت .د: إمساعيل("  .لعجز خلقي منذ الوالدة

جتعل الكالم املنطوق ثقيل السمع مع أو بدون  حرمان الطفل من حاسة السمع إىل درجة: بأا
 .نات، وتشتمل اإلعاقة السمعية األطفال الصم وضعاف السمعاستخدام املعي

 وفقد قدرته على السمع، ونتيجةً ،هو الطفل الذي ال يسمع :Deaf Childالطفل األصم 
حبيث ال تصبح لديه القدرة على السمع بعد أن  ؛طبيعي لذلك مل يستطع اكتساب اللغة بشكلٍ

غة وحافظ على قدرته على الكالم، وقد حيتاج هذا تكونت عنده مهارة الكالم والقدرة على فهم الل
الطفل إىل وسائل مسعية ٣٣ص"  معينة. 

أن املعوق مسعياً هو الفرد الذي يعاين من فقدان مسعي يصل إىل  " )م٢٠٠٦(ريويت قويرى ال
نه من املعاجلة الناجحة للمعلومات اللغوية من خالل ديسيبل، مما حيول دون متكّ) ٧٠(أكثر من 

  .)٢٨ص. (" السمع وحده، سواء باستخدام املعينات السمعية أم بدوا جهاز
 متفاوتة مستويات (Hearing Impairment)أن اإلعاقة السمعية  )م٢٠٠٠(القمش  وذكر

وخالفاً العتقادات . بني ضعف مسعي بسيط وضعف مسعي شديد جداً تتراوحمن الضعف السمعي 
منها الكبار يف السن فقط، تؤكد اإلحصائيات على أن ن الضعف السمعي ظاهرة يعاين أالبعض ب

ا . عة حتدث لدى األطفال والشبابمشكالت مسعية متنوولذلك يصف كثريون اإلعاقة السمعية بأ
  )٢٧ص. (" النمو مبعىن أا حتدث يف مرحلة ؛إعاقة منائية

ال يستطيع أن املعوق مسعياً هو ذلك الشخص الذي "إىل ) م٢٠٠٧( درباسو فوأشار يوس



االعتماد على حاسة السمع لتعلّم اللغة أو االستفادة من برامج التعليم املختلفة املقدمة للسامعني، 
٢٦ص. (" ضه عن حاسة السمعوهو حباجة إىل أساليب تعليمية تعو(. 

وتتأثر قدرته على استخدام الكالم يف التعامل مع اآلخرين ـ أصم أبكم ـ إذا حدثت 
 . م اللغةاإلعاقة قبل تعلّ

أن اإلعاقة السمعية مصطلح يشري إىل مشكلة قد تتراوح يف ) " م٢٠٠٣(يرى الزريقات 
 . ٥٦ص" شدا بني بسيطة إىل الشديدة جداً وتؤثر سلباً على األداء التربوي للطالب 

من الضعف السمعي،  متفاوتةإن اإلعاقة السمعية هي مستويات ") م٢٠٠١( وأضاف السعيد
ف مسعي بسيط وضعف مسعي شديد جداً، ويشمل هذا املصطلح كالً من الصم بني ضع يتراوح

"Deafness"  والضعف السمعي"Hard of Hearing" " )٧٩ص(. 
 إن اإلعاقة السمعية هي حرمان الطفل من حاسة السمع إىل درجة"): م١٩٩٦(وذكر الوكيل 

هو الذي فقد القدرة السمعية  الكالم املنطوق مستحيل السمع مع أو بدون املعينات السمعية أوأن 
. " سرعةـفقدت ال درجة أن آثار التعلّملقبل تعلّم الكالم أو الذي فقدها مبجرد أن تعلّم الكالم 

 .)٥٨ص(
 أن حرمان ذوي اإلعاقة السمعية من إدراك أصوات اللغة املنطوقة) " م٢٠٠٨(وقد أكد فياض 

يه فإن اإلشارات، وأجبدية األصابع، وخمارج ال يعين حرمام من اللغة مبعناها العام وبناًء عل
األصوات، وقراءة الشفاه وتعبريات الوجه واإلمياءات، وحركات اجلسم هي لغة، ولكن لغة 
اإلشارة خاصة بعامل الصم؛ من هنا ظهرت أمهية وجود وسيلة االتصال املباشر بني الصم وباقي أفراد 

تاجون يف حيام إىل لغتني، لغة اإلشارة ولغة مقروءة أو اتمع، أال وهي القراءة والكتابة لذا فهم حي
 .٢٦٧ص " مكتوبة تربطهم بالسامعني 

ه عن ئحيث إا تعمل على عزله وإقصا ة يف حياة الفرد،م إعاقة مؤثرمالص أنويرى الباحث 
من تعمل على تنمية ما لديهم  خملصة خاصةٌ وأقرانه إال إذا كانت هناك رعايةٌ ،وأسرته ،جمتمعه

وبذلك تقل . إمكانيات بدنية وعقلية ونفسية تؤهلهم ليكونوا يف مستقبلهم أعضاء عاملني يف اتمع
عزلتهم االجتماعية والشعور النفسي بالعجز والضعف واليأس، ورمبا كراهية اتمع وعدائه، وتتغري 

تقلل من آثار  فهي ،مواملساواة مع أقرام، وبالسعادة يف حيا ةأحواهلم إىل إحساسهم باملسؤولي
 .اإلعاقة لكنها ال تزيلها البتة

من أمهها متكاملة ومتداخلة ومما جيب اإلشارة إليه أن تعلّم الكالم يعتمد على عمليات حسية 
 .اإلدراك السمعي الذي يفتقده األصم



  :املؤشرات اليت تدل على وجود إعاقة مسعية
  )م١٩٩٢( :يرى عبيدكما 

وااللتزام بنربة واحدة  ،وغريبةيف الكالم مع أصوات غري واضحة تظهر على املصاب عيوب  -١
ذف بعض احلروف، وقد يتوقف الطفل عن إصدار األصوات منذ األشهر حبعند التحدث أو 

 . لديه اإلصابةوهذا يرتبط بدرجة  األوىل،
 وعلى األخص يف،يالحظ أن الطفل املصاب بقصور يف مسعه أن حالته الدراسية رديئة بوجه عام -٢

 . االختبارات الشفوية
٣- وهذا يتمثل بعد  ،شفهيةً عدم االنتباه واالهتمام باألنشطة اليت تتطلب االستماع ونشاطات

 . واالنطواءالعزلة ب يحف االتصال باآلخرين،يف رغبه املصاب 
يف  غريبة وعدم االرتياح لوجود أصوات ،يف السمع صعوبةذن أو م يف األالالشكوى من آ -٤

 . مستمرٍ أو رننيٍ ،ذناأل
 . لآلخرين مزعجٍ احلرص على االقتراب من مصادر الصوت ورفع صوت التلفاز واملذياع بشكلٍ -٥
 . للمتكلم حني يتكلم بصوت طبيعي واالستجابةعدم االنتباه  -٦
 . يقوم بلف رأسه أو مييل حنو املتكلم ليسمع أكثر -٧
ذن لتهابات احلادة يف األيف التنفس نتيجة اال وصعوبةأعراض الربد املتكررة وإفرازات اإلذن  -٨

 .٢٤ص .. .الوسطى أو يف جمرى التنفس

 : تأثري السمع على النمو اللغوي
يتعرض الطفل املصاب باإلعاقة السمعية لصعوبات منها ضعف القدرة  ،نتيجة اإلعاقة كثرية

األبعاد يف  على وهذا يؤثر ،عند األطفال املعوقني مسعياًة على التعبري واالتصال النطقي تعترب مشكل
فاألطفال الذين يعانون من إعاقة مسعية ال ميكنهم اكتساب  ،احلياة اليومية خاصة يف النواحي التربوية

األطفال املعوقني مسعياً اكتساب اللغة  حياوللذلك  مهارة اللغة بالتقليد بسبب وجود هذه اإلعاقة؛
  .اليت يتفاعلون من خالهلا مع البيئةالوسيلة ألا  املكتوبة،

لتفاعل اإلنسان مع بيئته، وبواسطتها يعرب عن الوسيلة اللغة هي أن ) " م١٩٩٢(ويرى عبيد 
أفكاره ورغباته وميوله، وعند مقارنة منو الطفل العادي ومنو الطفل املعاق مسعياً يالحظ أن املعاق 

 ). ٢٩ص("  مسعياً ينفصل انفصاالً كلياً عن العامل اخلارجي وعن عامل األصوات
أنه  -من خالل العرض السابق لتعليم املعوقني مسعياً يف اململكة العربية السعودية -حظ ويال

والنمو  لالتطور هائرغم قصر الفترة الزمنية اليت رعت هذه الفئة مقارنة مع الدول األخرى فإن 



للتربية العامة  األمانةفقد سعت  كبري يف تربية وتعليم ورعاية هذه الفئة سيما يف السنوات األخرية،
مما جيعلنا نستبشر خرياً يف  اخلاصة جبهود جبارة وما زالت مستمرة يف أعماهلا ومشاريعها املستقبلية،

 .بعون اهللا -املستقبل القادم 

 :عوقني مسعياًامل طالبمناهج وطرق تدريس ال
عليمية الصم من تأثريات نفسية واجتماعية وت طالبنظراً ملا لإلعاقة السمعية اليت يعاين منها ال

 من هنا .الصم وطرق تدريسهم طالبطبيعة مكونات مناهج ال لىتؤثر بصورة مباشرة ع ،ومهنية
 ،الصم طالبوطرق تدريسهم وال ،العاديني طالبكان ال بد من االختالف بني مكونات مناهج ال

 .وهو اختالف طبيعي له ما يربره
ارسة أدواره كافة، سواء داخله أو فاملنهج اجليد ال يعين شيئاً بدون معلّم جيد؛ قادر على مم

 طالبالصم حتتاج إىل معلم من نوع خاص؛ ألن تدريس  طالبلل سخارجه، حيث إن عملية التدري
أن معلمي الصم يقع عليهم العبء األكرب : وال نبالغ إذا قلنا. الصم عملية متشابكة شديدة التعقيد

لمو الصم مشكلة أساسية تتمثل يف أن جناح املنهج يف بلوغ أهدافه حيث يواجه مع ةيف مسؤولي
الصم يلتحقون باملدرسة مع رصيد حمدود من اخلربات، وهو ما يتطلب قيام املعلِّم  طالبمعظم ال
 .الصم لتلقي املعلومات اجلديدة يف ظل مقومات القصور اللغوي لديهم طالببتهيئة ال

فنقطة البداية بالنسبة للمعلّم تتمثل لذلك البد أن حيدد املعلِّم من أين يبدأ؟ وإىل أين؟ وملاذا؟ 
-يف مساعدة التلميذ األصم على تقبل إعاقته السمعية وتقبل بيئته اليت يعيش فيها، الن األصم 

ن الوالدين من العاديني غري القادرين على فهمه نظراً ألنه أوب. ما يشعر بعدم تقبل اتمع له -غالباً
وهو ما جيعل  ،بولدمها األصم مبعايري وقوانني عامل السمعبوعي من الوالدين أو بدون وعي يتصالن 

األصم يواجه صعوبات كبريه يف عملية االتصال والفهم، يف حني أن املدرسة تعترب املكان الوحيد 
 .الذي يشعر فيه التلميذ األصم باالنتماء، وبأنه يف جمتمعه هو وليس جمتمع العاديني

واهتماماا،  ،وميوهلا ،وإمكاناا، لة بذاا هلا ظروفهاوهكذا فإننا ميكن أن نعترب كل أصم حا
وبالتايل فإن املعلِّم مطالب بأن مييز بني هذا وذاك ، وقد ال يتشابه الفرد األصم مع أقرانه اآلخرين

وأن يدرك بوضوح ما يناسب هذا وال يناسب ذاك، وذلك حىت يستطيع كل فرد أن يتعلّم إىل 
 ) ١٦٣: ١٩٩٩اللقاين والقرشي (وإمكاناته أقصى حد تؤهله له قدراته 

بأن الواقع احلايل ملناهج الصم يف أغلب دول وطننا العريب دون ) "م٢٠٠٨(ترى حسن 
مبالغة يفتقد ملناهج الطلبة الصم باملعىن املتعارف عليه ملفهوم كلمة منهج، من حيث مكوناته 

 .٢١٨ص " وعناصره املختلفة بدًء باألهداف وانتهاًء بالتقومي



أن فئة الصم من الفئات اليت جيب أن تنال نصيبها من الرعاية  )هـ١٤١٦(ويرى املطرودي 
وحقها يف خمتلف ااالت الصحية واالجتماعية وغريها، فاالهتمام بتعليم فئة الصم أمر يفرضه 

ام العامل االجتماعي إلشراكهم يف عمليات البناء واإلنتاج إىل أقصى حد ممكن، تتيحه هلا إمكاني
وقدرام، وأن استبعاد الصم من عداد القوى العاملة يعد جتاهالً لقدرام ولإلعمال اليت ميكن أن 
يؤدوها، ومشاركتهم كأفراد عاملني يف اتمع يعتمد أساساً على مدى قدرة املؤسسات التعليمية 

 .٤ص ". د واتمع اخلاصة م على تطوير مهارام واستعدادام وتوجيهها توجيهاً نافعاً للفر
وبناًء على ما سبق كان من األمهية تقبل ذوي اإلعاقات املختلفة انطالقاً من تعاليم ديننا 
احلنيف وتوجهاً مع سياسة اململكة العربية السعودية أن التعليم حق متاح لكل املواطنني يف خمتلف 

بات اليت تواجهها ملا فيه اخلري هلا اإلعاقات ودرجة حدا، متكيناً هلذه الفئات من التغلب على الصعو
 .وتمعها

 :الصم طالبأهداف مناهج ال : أوالً
الصم ينبغي أال ختتلف كثرياً عن طبيعة  طالبعند احلديث عن طبيعة أهداف مناهج ال

ألن مصادر اشتقاقها تكاد تكون واحدة عدا اختالف طبيعة  عادي السمع؛ طالبأهداف مناهج ال
الصم حبيث تتضمن األهداف  طالبب مراعاته عند صياغة أهداف مناهج الوهو ما جي ،املتعلّم

 : التاليةاجلوانب 
 .الصم على تقبل إعاقتهم السمعية طالبمساعدة ال -١
 .الصم وتدريبهم على حتمل املسئولية طالببث الثقة يف نفوس ال -٢
 .الصم طالبتنمية مهارات االتصال املختلفة لدى ال -٣
 .مع اتمع من حوله واالندماجتشجيع األصم على التفاعل  -٤
 .الصم طالبتنمية مهارات احلياة اليومية لدى ال -٥
 .الصم طالبإثارة الدافعية للتعليم لدى ال -٦
 .الصم على ممارسة العمل اليدوي طالبتشجيع ال -٧
 .الصم على التعبري عن أنفسهم من خالل ممارسة األنشطة التعليمية املختلفة طالبمساعدة ال -٨
  الصم طالباملشكالت االجتماعية والنفسية اليت تواجه ال التخفيف من حدة -٩

   .االجتماعية للصم بني أفراد اتمع انةالتأكيد على املك -١٠
الصم على الدور الذي تقوم به بعض األجهزة احلكومية واهليئات العاملية  طالبطالع الا -١١

 .خلدمة قضايا الصم



نة، مع التركيز على استغالل وتنمية االستفادة من بقايا حاسة السمع إىل أقصى درجة ممك -١٢
 .حواسه األخرى

النامجة عن  واملعرفيةوهي أهداف تركز على عالج اآلثار واملشكالت النفسية واالجتماعية 
كما ينبغي اإلشارة إىل ضرورة متشي هذه األهداف مع طبيعة الوضع االجتماعي  ،اإلعاقة السمعية

وما  ،حبيث ال تكون هناك فجوة بني ما يدرسه األصم ه،واملهن اليت سوف يلحق ا األصم بعد خترج
 حيث إن معظم الصم حيصلون على شهادة الدبلوم الفين، ،سوف يقوم مبمارسته عملياً فيما بعد

 .ةبدالً من حتوهلم إىل طاقات معطل املعرفيةيعملون يف جمال الطباعة والربجمة مبا يتوافق وقدرام 

 :لصما طالبحمتوى مناهج ال :ثانياً
ملا مت حتديده من أهداف  صادقةً الصم البد أن تكون ترمجةً طالبإن طبيعة حمتوى مناهج ال

 واجلسمي ،واللغوي ،واالجتماعي ،والنفسي ،مع ضرورة مراعاة احملتوى لطبيعة جوانب النمو العقلي
جهها وكذلك مساعدة التلميذ األصم على حل املشكالت االجتماعية اليت يوا ،الصم طالبلدى ال

باإلضافة إىل مهارات احلياة اليومية اخلاصة بالصم يف املدرسة  ،يف حياته اليومية مع عامل السامعني
 طالبلذا كان من الضروري مشاة حمتوى مناهج الصم مع ال .واملرتل والعمل واتمع ككل

وحىت ال  ع،مع عادي السم املساواةألن وجود هذا الشبه سيشعر األصم بأنه على قدر  ؛العاديني
ق لديه الشعور بالدونية والنقص والعجزيعم.  

 :الوسائل التعليمية :ثالثاً
ويتم  ،الصم طالبق اخلربة املباشرة أو غري املباشرة لليالوسائل التعليمية الفرصة لتحقيح تت

 طالبمتها للءحتديد الوسائل يف ضوء أهداف الدرس واحملتوى مع توافر تلك الوسائل ومدى مال
فالوسائل التعليمية هلا دور يف فهم األصم لألمور اردة اليت يصعب على املعلِّم توضيحها  ،الصم

لذا كان من الضروري توظيف حاسة البصر واللمس والذوق  ،من خالل طرق االتصال املختلفة
 .والشم عند األصم تعويضاً عن السمع املفقود

 :املصاحبةاألنشطة  :رابعاً
أن ووعند حتديد املعلِّم للنشاط املصاحب البد ، ضوء أهداف الدرسيتم اختيار األنشطة يف

الصم حىت يشعر التلميذ األصم  طالبواستعدادات وخربات ال واهتماماتيضع يف اعتباره ميول 
يف واقع حياته األمر الذي يدفعه إىل املشاركة يف األنشطة التعليمية  وأن هلا وظيفةً ،بأمهية األنشطة
 .مهارات االتصال و خرباته واكتسابه مهارات جديدة خاصةًاليت تعمل على من



  :طرق التدريس :خامساً
تتحدد طرق التدريس يف ضوء أهداف الدرس وطبيعة املتعلّم واحملتوى والوسائل ووقت 

ر من وقت آلخر مما جيعل فإن طرق التدريس تتغي ،وطاملا أن األهداف تتغري من درس آلخر،احلصة
 .سه مضطراً إىل استخدام أكثر من طريقة يف الدرس الواحدم الصم جيد نفمعلّ

  :التقومي :سادساً
ألنه من خالهلا يستطيع املعلِّم أن يقرن  ؛عملية التقومي عنصر أساسي ومهم يف ختطيط الدرس

الصم يف بلوغ أهداف الدرس ويرتبط التقومي ارتباطاً وثيقاً باألهداف ألنه  طالبعلى مدى جناح ال
 .)١٧٤ص  ١٢٣ص  م١٩٩٩والقرشي  يناللقا( دافوال تقومي بدون أه دون تقوميال أهداف ب

ومن مث كان من الضروري أن يشتمل املنهج التربوي احلديث طرقاً وأساليب مبتكرة ومتنوعة 
ومن أهم وأبرز تلك  ،للتدريس كنتيجة للتنوع الطبيعي بني الطالب يف مدارس الدمج احلديثة

 :ثة ما يلياألساليب التربوية احلدي
 .التعلّم التعاوين -١
 يعين متثل املعاق لدور شخص آخر كاملعلِّم يف موقف معني  :أسلوب لعب األدوار -٢
أسلوب الطالب املعلِّم، حيث يأخذ احد الطالب املتميزين دور املعلِّم لتعليم ومساعدة طالب  -٣

م األصم لزميله األصم آخر بعض املفاهيم العلمية اردة اليت تصل يف النهاية من الطالب املعلِّ
بشكل واضح ويكون دور املعلِّم هنا اإلشراف على الطالب والتدخل عند أية مشكله قد 

 ).م٢٠٠٦التهامي ( طالبتواجه ال

 :اخلصائص املشتركة للمعاقني مسعياً
 : اخلصائص اللغوية -١

معية، حيث ترتبط عترب النمو اللغوي للفرد من أكثر مظاهر منو اإلنسان تأثراً باإلعاقة السي
ومن تلك  ،على النمو اللغوي للطفل كبرياً ر تأثرياًظاهرة الصمم بالبكم يف أحيان كثرية، لذا تؤثّ

 : اآلثار السلبية لإلعاقة السمعية على منو الطفل لغوياً ما يلي
ألي تعزيز مسعي عندما يصدر أي صوت من  -ضعيف السمع أو األصم  -عدم تلقي الطفل  -١

 . األصوات
نتائج أو  ةيستطيع الطفل األصم مساع كالم الكبار كي يقلدها، وبالتايل فهو حمروم من معرف ال -٢

 . ردود أفعال اآلخرين حنو ما يصدره من أصوات



 -يف الغالب  -فإن لغتهم تتصف  لغوية اكتساب املعوقني مسعياً ألية مهارة وحىت يف حالة
بالبطء  -على قلته  -ديني، وأيضاً يتصف الكالم بكوا غري غنية باملفردات واملعاين كلغة العا

 ). ٣٣صم، ٢٠٠١: السعيد(والنربة غري العادية 
أن مناهج اللغة العربية تعاين من الوضع اهلامشي باعتبارها مادة ) " ٢٠٠٨(وترى حسني 

تيجة ثقافية من مواد دراسية يف التعليم الثانوي الفين الذي يتلقاه الطلبة الصم يف تلك املرحلة ون
لذلك فقد تدىن مستوى الطلبة الصم يف مهارات القراءة عموما، فقد أشارت األحباث إىل أن الطلبة 

من السامعني لدرجة أم ال يتخطون  مذوي اإلعاقة السمعية يعانون من قدرة ضعيفة مقارنة بنظرائه
ن غالبية الطلبة من ذوي املستوى القرائي للصف الرابع االبتدائي يف اختبارات القراءة املقننة، بل أ

اإلعاقات السمعية الشديدة قد تركوا املدرسة بدون أن يتعلموا القراءة مبهارة، حىت أن الضعف 
القرائي أصبح من السمات املألوفة، والعنيدة لدى الطالب الصم وتطرح البيانات احلديثة أن حوايل 

أقرام السامعني عند التخرج من  فقط من األفراد الصم لديهم قدرة قرائية مشاة لتلك لدى% ٣
 .التعليم املهين

ومن أبرز مظاهر تأخر النحو اللغوي ضآلة الثروة اللغوية ومتركز ألفاظهم حول امللموس 
وصعوبة فهم التعبريات االصطالحية واردة، وصعوبة إدراك الكلمات الوظيفية كأمساء اإلشارة 

زمان واملكان فضالً عن صعوبة فهم اجلمل اليت حتتوي والضمائر والكلمات متعددة املعاين وظرفا ال
 .٢٢١ص " على تعبريات منفية أو استفهامية أو مبنية للمجهول، أو اجلمل ذات التراكيب املعقدة 

ال ميكن الفصل بني القراءة والكتابة فهما وجهان لعملة واحدة "أنه ) م٢٠٠٨(وذكر حافظ 
ا نتيجة للضعف القرائي هلا عدة مظاهر أمههاولذا جند أن الكتابة عند املعاقني مسعي : 

 .خط ردي مشوش تصعب قراءته -١
 . أخطاء إمالئية فادحة -٢
 .تباين يف أحجام احلروف والكلمات -٣
 .ميل عن السطر -٤
 .يكتب احلروف بشكل خطوط ذات زوايا حادة -٥
 .استعمال أفعال يف أزمنة غري صحيحة -٦
 .٣٦٥ص " حذف حروف العطف واجلر  -٧

 

 



  :رفيةاملعاخلصائص  -٢
 . ال خيتلف عن ذكاء أقرام من العاديني -كمجموعة  -إن مستوى ذكاء األطفال املعوقني مسعياً 

 : وبصفة عامة تتسم شخصية املعاق مسعياً ببعض اخلصائص، من أبرزها
 واختصارها ،مع احلاجة إىل تكرار التوجيهات املوجهة إليه ،سرعة نسيان املعلومات واالحتفاظ ا -١

 . إدراك املثريات اللفظية اردة والرمزية صعوبةمع  ،التركيز قله بسبب
 . التباين الكبري يف سرعة التعلّم، نظراً الختالف درجات الفقدان السمعي لدى املعوقني -٢
ولذلك فهم حباجة إىل تنويع األنشطة  ،التعليم خالل فترات طويلة اخنفاض الدافعية ملواصله -٣

 . ذلكالتعليمية القصرية اليت تناسب 
فاعلية طرق التدريس املتبعة، يتأخر حتصيلهم الدراسي األكادميي ة نتيجة لتأخرهم اللغوي، وقل -٤

  .)٢٣٣: م١٩٧٩(عبد املطلب . بشكل ملحوظ يف مادة القراءة والعلوم واحلساب
فر عوامل اوبني تو ،عالية بني الصعوبات اليت يعاين منها الطفل املعاق مسعياً ةهناك عالقة ارتباطي -٥

 .حميطة به ةيومثريات بيئية معرف

 : اخلصائص النفسية -٣
وجتنب اآلخرين نتيجة إحساسهم بالعجز العزلة إىل  -بشكل عام  -إن املعوقني مسعياً، مييلون 

 . عن التواصل وعدم قدرم على املشاركة أو االنتماء إىل األفراد اآلخرين
وعدم القبول والسخرية أحياناً أو قد وقد يرجع ذلك إىل تعرضهم ملواقف قد تتسم باإلمهال 

 ). ١٠٨ص م،١٩٩٨: عمرو(تتسم باإلشفاق والتعبري عن هذا اإلشفاق أمامهم 

 : اخلصائص االجتماعية -٤
بفعل صعوبات االتصال اللفظي الضرورية إلقامة عالقات اجتماعية، فإن املعوقني مسعياً مييلون 

 . إىل جتنب مواقف التفاعل االجتماعي

 : ئص اجلسمية واحلركيةاخلصا -٥
مل حيظ النمو اجلسمي لدى األطفال املعوقني مسعياً باهتمام كبري من قبل الباحثني، يف ميدان 
التربية اخلاصة على الرغم من أمهية ذلك، فاإلعاقة السمعية تقلل من التواصل والتفاعل مع كثري من 

، بعض القيود على منوه -ملعاق مسعياً تلك اإلعاقة على ا -بذلك  -املثريات يف البيئة، وقد تفرض 
احلركي؛ بسبب ضعف التغذية املرجتعة السمعية، مما يؤثر سلباً على وضع املعاق وحركات جسمه 

قد  -خاصة الصم منهم  -وبذلك فبعض املعوقني مسعياً . )٨٢ص ،م٢٠٠١السعيد (واستجاباته 



هلؤالء األشخاص فهو متأخر  تتطور لديهم أوضاع وحركات جسمية خاطئة، أما النمو احلركي
 .)١٩٣ص ،م١٩٩٧اخلطيب (بالنمو احلركي ألقرام العاديني  ةنسبياً مقارن

 :)م٢٠٠١(ومن خصائص املعوقني مسعياً كما أوردها الصفدي 
 . قصور يف اجلانب اللغوي -١
 . احلساسية الزائدة -٢
 . الشك باآلخرين -٣
 . التشتت وعدم االنتباه -٤
 . الشعور بالنقص والدونية -٥
 . نطواءاال -٦
 . القلق -٧
 . الشعور بالتعاسة -٨
 ).٢٤٠-٢٣٩ص(اهلدوء  -٩

 :من اخلصائص أيضاً )م٢٠٠٣( وأضاف حنفي
 . العجز عن إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين -١
 . عدم املشاركة -٢
 . العاطفيةاإلحباط واالضطرابات  -٣
 .)٧٤ص(عدم االتزان االنفعايل  -٤

 : التواصل مع املعوقني مسعياً طرق
 : رئيسة للتواصل مع املعوقني مسعياً وهي هناك ثالث طرق

 :التواصل الشفهي: أوالً
  :)هقراءة الشفا( مويسميها البعض قراءة شفاه املتكلّ

، والفهم لتفسري الكالم املنطوق، وتقوم على أساس أن الكثري هيقصد ا مالحظة حركة الشفا
ناك طريقتان لتدريب األشخاص من األلفاظ تأخذ معها الشفتان منطاً حركياً ميكن مالحظته، وه

الطريقة التحليلية وفيها يتم تدريب املعوق مسعياً بالشكل الذي : املعوقني مسعياً على قراءة الكالم مها
 وفيها يتم تدريب: يأخذه كل صوت على الشفتني وتدريبه على حتديد كل صوت، والطريقة التركيبية

ن الكلمات املنطوقة، ومن مث تعريفه بالكلمات اليت كرب عدد ممكن مأاملعوق مسعياً على التعرف على 
 مل يفهمها باالعتماد على كفايته اللغوية، ويتم توظيف ثالثة أنواع من املثريات البصرية عند التدريب على



 ، واملثريات املرتبطة مباشرة بالرسالة واليت ال تشكل جزءاًةاملثريات املنبثقة عن البيئ: قراءة الكالم هي
 .)١٢٦-١٢٥ص: م١٩٩٨: اخلطيب(شرة باألصوات الكالمية م ذاته، واملثريات املرتبطة مبامن الكال

 :الطريقة اليدوية: ثانياً
 نظام يعتمد على استخدام رموز يدوية إليصال املعلومات للمعوقني: التواصل اليدوي بأنه عرف

 . مسعياً وللتعبري عن املفاهيم واألفكار والكلمات
 :وية يف االتصال إىل قسمني مهاوتنقسم الطريقة اليد

 :لغة اإلشارة -أ  
وهي عبارة عن رموز مرئية إميائية تستعمل بشكل منظَّم، وتتركب من احتاد وجتميع شكل 

 واإلشارات اليت. مع حدة املوقف اليد وحركتها مع بقية أجزاء اجلسم اليت تقوم حبركات معينة متاشياً
إلشارة الوصفية وهي اإلشارات اليدوية التلقائية اليت تصف ا" :أوهلما: يستعملها الصم على قسمني

اإلشارة : فكرة معينة مثل رفع اليدين للتعبري عن الطول، وفتح الذراعني للتعبري عن الكثرة وثانيهما
 .غري الوصفية وهي إشارات خاصة هلا داللتها اخلاصة وتكون مبثابة لغة خاصة متداولة بني الصم

 :جئة األصابع -ب
قصد ا استخدام اليد لتمثيل اليد احلروف األجبدية، تستخدم وغالبا كطريقة مساعدة للغة وي

اإلشارة إذا كان الشخص األصم ال يعرف اإلشارة املستخدمة لكلمة ما، أو مل يكن هناك إشارة 
 .للكلمة، ونادراً ما تستخدم جئة األصابع مبفردها للتواصل مع الشخص األصم

 : الكليالتواصل : ثالثاً
 طريقة تقوم على استخدام كافة اخليارات للتحدث مع"بأا ) م٢٠٠١(يعرفها عبدالواحد 

 ١٦٨ص. األصم، فقد يتم اجلمع بني الطريقتني أو أكثر مثل قراءة الشفاه واإلشارة وهجاء األصابع
-١٦٩ 

شارة وهذا النوع يشمل مجيع الطرق املاضية حيث يشمل قراءة الشفاه وتعابري الوجه واإل
 .وهذا من أفضل طرق التواصل

أحدث  ثنائي اللغة ثنائي الثقافة وتعترب: ومن الطرق احلديثة للتواصل مع املعوقني مسعياً طريقة"
لغة اإلشارة هي اللغة األوىل والطبيعية  أنواليت تقوم على أساس  ،األساليب يف تربية وتعليم الصم

، كما تقوم على ثنائية ة اتمع الذي يعيش فيه كلغةاألصم واليت من خالهلا يتم تدريسه لغ لطالبل
وتعريف الطفل األصم بثقافة الصم وثقافة جمتمع السامعني الذي  ،أساس ضرورة ربط اللغة بالثقافة

 .)١٢ص م، ٢٠٠٦الريس ( "يعيش فيه



ع ويرى الباحث أن مجيع الطرق املاضية مكملة لبعضها، حيث إن التواصل مع املعوق مسعياً جلمي
 . طرق اإلشارة واللفظ وتعابري الوجه واإلحياءات تضمن وصول ما يراد إرساله بشكل واضح ودقيق

 : وتصنف اإلعاقة السمعية تبعاً لشدة الفقدان السمعي
ويستفيد الطالب هنا من املعينات  ديسبل،) ٤٠-٢٧(ما بني / اإلعاقة السمعية البسيطة جداً -١

 . السمعية لتعويض النقص
الطالب إىل التربية اخلاصة يف ة ديسبل، جيب إحال) ٥٥-٤١(معية البسيطة ما بني اإلعاقة الس -٢

 . صف خاص ألنه ال يسمع الصوت اخلافت البعيد
ديسبل، ال يفهم الطالب إال بصوت عال ويواجه ) ٧٠-٥٦(اإلعاقة السمعية املتوسطة ما بني  -٣

 . صعوبات يف املناقشات اجلماعية
بالغة يف مساع  صعوبةديسبل، يواجه الطالب ) ٩٠-٧١(بني اإلعاقة السمعية الشديدة ما  -٤

 . األصوات العالية واضطرابات يف الكالم واللغة
ديسبل، هذا الطالب يعتمد على حاسة البصر ) ٩٠(اإلعاقة السمعية الشديدة جداً تزيد عن  -٥

 .أكثر من حاسة السمع ولديه ضعف واضح يف الكالم واللغة

 )ات السمعيةاملعين: (السماعات الطبية -
أدخلت أول معينة م واستمر ١٩٢١تعمل بواسطة األنابيب الكهربائية املفرغة عام  مسعية

وقد  ،وزيادة فاعليتها ،استخدامها، ومنذ ذلك احلني بدأت الدراسات والتجارب العلمية لتطويرها
  :لسمعية بعمل ما يلييف اية األربعينات وتقوم املعينة ا رالترانزستوساعد على سرعة تطورها اختراع 

 . حتول الصوت من طاقة حركة إىل طاقة كهربائية بواسطة امليكرفون -١
 . تضخيم الطاقة الكهربائية -٢
 ).٤٥ :م٢٠٠٧عصام، أمحد (حتويل الطاقة الكهربائية إىل طاقة صوتية بواسطة املستقل  -٣

  :تصميم صفوف املعوقني مسعياً
 ) اجلو الصفي(

 ه،طالببيئات أمهية لتسهيل عملية التعلّم والتفاعل املرن بني املعلِّم ومن أكثر ال الصفيةإن البيئة 
بأن الصف املدرسي  -تارخيياً -وذلك ملا حتتويه من مثريات وأثاث ومن املتعارف عليه بني التربويني

ذو أمهية لنجاح العملية التعليمية، لذلك وضعوا تصوراً حلجرة الصف حبيث تكون على  خاصة
 : النحو التايل

 . أن تكون حجرة الصف مفروشة بالسجاد -١



 . أن يكون سقف حجرة الصف مناسباً من حيث االرتفاع -٢
وأن تكون خلف الطالب لتسهل عليهم مالحظة وجه املعلِّم وحركة ،أن تكون اإلضاءة جيدة -٣

 . الشفاء
 . ويناسب أعمارهم، ويفضل األلوان الزاهية طالبأن يكون لون اجلدران مرحياً لل -٤
وال يوجد له حواف حادة، وأن يتناسب مع  ،لون األثاث مرحياً ومن النوع اخلشيب أن يكون -٥

ويسمح خبلق أجواء فيزيائية  ،أعمار وأحجام الطالب، وأن يكون سهل الترتيب بأشكال خمتلفة
يستحسن أن تكون ذات فللكراسي  بالنسبةاملختلفة، أما  الصفيةخمتلفة تتناسب والنشاطات 

 . خربالستيكية ومن النوع الذي يسهل تركيب الواجب فوق اآلدةٍ ومقع معدنية أرجلٍ
 . أن يتمتع الصف بتهوية جيدة -٦
 ).٢١١صم، ٢٠٠٦القريويت، ( (FM)أن حيتوي الصف على املعينات السمعية احلديثة مثل نظام  -٧

تباه ملا هلا من دور كبري يف استشارة ان الصفيةلقد أكد املهتمون باملعوقني مسعياً أمهية البيئة 
 .وشحذ مهمهم وطاقام وتوظيفها بشكل يضمن الرقي مبستويام العملية والتعليمية طالبال

عليه يرى الباحث أن اخلدمات املقدمة للمعاقني مسعياً مل تساعدهم على ختطي إعاقام 
وعدم توفر املعينات  ،واإلضاءة السيئة،والصفوف الصغرية ،بالشكل املطلوب، فاملدارس املستأجرة

السمعية بالقدر الكايف وانعدام الصيانة الدورية هلا وتنظيفها وتزويدها بالبطاريات، حيث إن الطالب 
 :فريقني ن إىلوالصم منقسم
يف املدرسة العادية هذا يف  زمالئهال يلبس تلك املعينات حترجاً منها يف الشارع ومع : األول

 .مدارس الدمج
أكد من جودا ومدى جدواها وغالباً ما تكون تالفة يستخدم املعينات دون الت: الفريق اآلخر

أو خوفاً من املعلِّمني  ،أو فارغة الشحن، وما يفعله من لبسها ما هو إال خوفاً من والديه يف املرتل
 .النفسي يف املدرسة واألخصائي

وعدم عملها  ،على حاالت عملها طالبلذا ينبغي تفقدها وتعهد صيانتها وفحصها وتعليم ال
 .ول إىل اهلدف املنشود منهاللوص

 : املعوقني مسعياًطالب لاخلصائص النفسية ل
 سنة، أو قبل ذلك بعام أو عامني أو بعد ذلك) ١٩(اليت تبدأ من البلوغ حىت املرحلة هي تلك 

 : وهي على النحو التايل ،صكما أا متتاز بعدة خصائ ،بعام أو عامني
 . كافة مظاهر وجوانب الشخصيةالنمو الواضح املستمر، حنو النضج يف  -١



 . التقدم حنو النضج اجلسمي، واجلنسي، والعقلي، واالنفعايل، واالجتماعي -٢
 ة الطفولةبني االعتمادية يف مرحل ة انتقاليةاملراهقة بأا مرحل من خالل ما مت عرضه تعرف مرحلة

 ).١٩٤: ٢٠٠٥ عبد اهلادي.(وبني اكتساب احلقوق ومحل املسؤولية

 : لعقليالنمو ا
املراهقة بأا فترة متيز ونضج يف القدرات العقلية، والنمو العقلي عموماً يصل يف  تتميز مرحلة
 . إىل قمة النضج أواخر هذه املرحلة

سرعة منوه يف السنوات الثالث  أد ،الذكاء: ةليايتمثل يف النقاط الت: مظاهر النمو العقلي
 . يف أواخر هذه املرحلة متاماً اًمنتصفها مث يستقر استقراريف  متامامث دئ  ،األوىل من املراهقة

 :يزداد منوها، حيث تكون على النحو التايل يف هذه املرحلة: العمليات العقلية
 ) ٢٠٥ -٢٠٠ص ،م٢٠٠٥ عبد اهلادي(

 : عملية اإلدراك - أ
حنو املستقبل  الذي ميتد عقلياً ،ينمو اإلدراك يف املستوى احلسي املباشر إىل املستوى املعنوي

 . القريب والبعيد
 ،وتنمو معها القدرة على االستدعاء ،تنمو عملية التذكر يف املراهقة: وعن عملية التذكر

حيث يبلغ ذروته يف سن  ،وتقوى الذاكرة ويتسع املدى الزمين بني التعلّم والتذكر ،واالحتفاظ
املراهقة والرشد وتتأثر عملية التذكر  أما التذكر املعنوي فيظل يف منوه طوال مرحلة ة،اخلامسة عشر

كما يستطيع املراهق أن ينتقل من موضوع تعليمي إىل آخر، دون أن يعيق النشاط العقلي  .بامليول
 .الثاين النشاط العقلي األول

 : منو التفكري ارد - ب
رة على ينمو التفكري ارد وتزداد القدرة على االستدالل، واحلكم على األشياء وتزداد القد

ويف سن . والعدلوالفضيلة وفهم األفكار العامة، وتنمو املفاهيم املعنوية كمفهوم اخلري  ،التعميم
  .وتزداد القدرة على الفهم والصياغة النظرية ،يظهر االبتكار ةالسادسة عشر

 : عملية التخيل -  ج
ما يزداد هذا االرتباط يرتبط التخيل بالتفكري ارتباطاً قوياً خالل مراحل النمو املختلفة، ك  

كما تزداد القدرة على التمثيل  ،املراهقة كلما اقترب الفرد من الرشد، واكتمال النضج ويف مرحلة



ارد املبين على األلفاظ، ويتجه من احملسوس إىل ارد، حيث يتضح ذلك من امليل إىل الرسم، 
 .وأحالم اليقظة ،والشعر، والكتابات األدبية

 : الطائفيةلعقلية القدرات ا -د 
السابقة، أي يف  املراهقة تنمو القدرات وتصبح أكثر وضوحاً ومتايزاً عن املرحلة يف مرحلة

إىل قدرات  الطائفيةاملراهقة تنقسم القدرات العقلية  املتأخرة، ويف أواخر مرحلةالطفولة  مرحلة
 .أخرى متماثلة

 : من أهم هذه القدرات
 . القدرات اللفظية -١
 . دديةالقدرات الع -٢
 . القدرات االستقرائية -٣
 القدرة املكانية -٤

 : ولــاملي  -  ه
وهذا بدوره يؤثر  .الثقافيةوالبيئة  ،واجلنس ،تأثر بالعمر الزمين والذكاءينمو ميول املراهق وي

 . على سلوك املراهق واجتاهاته حنو اآلخرين

 : ومن أهم االنفعاالت يف املراهقة املبكرة والوسطى
إذ يثور  ،حيث يتأثر املراهق سريعاً باملثريات املختلفة، مهما كانت تافهة: عاليةاحلساسية االنف -١

 . املراهق ألتفه األسباب
وإذا  ،، وإذا قاد سيارته يقودها بسرعة ووريصرخ بعنف-مثالً -فاملراهق : احلدة االنفعالية -٢

 . حتدث فإنه يتحدث حبدة
مرتبك، ال ميتاز باالستقرار االنفعايل، ممثالً ذلك يأخذ على السلوك الطابع العام بأنه : االرتباك -٣

 . بالسلوك اخلوف والقلق
حيث يأخذ ذلك  ،ن املراهق ال يتقبل النقد من اآلخرينأاحلساسية الشديدة للنقد ممثالً ذلك ب -٤

 . اجلانب العدائي
املراهق يف موضوعها  خماوفت الدراسات حول هذا املوضوع بأن تطور وقد دلّ :اخلوف -٥

إىل  بالنسبةالطفولة، وميكن أن نلخص أهم مراحل  خماوفمييزها عن  ا تطورومظهره
 : موضوعها يف األنواع التالية



 . مدرسية خماوف -
 . صحية خماوف -
 . عائلية خماوف -
 . اقتصادية خماوف -
 . تتصل بالعالقات االجتماعية خماوف -
 . جنسية خماوف -

 : شكال التاليةملظاهر اخلوف يف املراهقة، فتتلخص يف األ بالنسبةأما 
 . القلق، اخلجل، االرتباك، الشعور بالذنب

نالحظ أن استجابات املراهق للغضب، ختتلف عن استجابات الطفل، حيث ف :أما الغضب
تعبريات  -املظاهر احلركية  -املظاهر اللفظية : تتخذ استجابات املراهق للغضب األشكال التالية

من  حياوليف هذه املرحلة، حبيث يصبح املراهق لديه اجتاهات كما يتطور انفعال الغرية ،الوجه واللوم
 . خالهلا الوصول إىل ما وصل إليه اآلخرين من إجناز

 
  )م٢٠٠٥(عبد اهلادي : النمو االجتماعي

خاصة يف إقامة عالقات اجتماعية بني املراهق ، همةامل وظاهر النممعد النمو االجتماعي من ي
بينه وبني اآلخرين، املتكاملة لعالقات يستطيع أن حيدد الثقة ن، حيث من خالل تلك اوواآلخر

  :ولتسهيل دراسة النمو االجتماعي فإننا سوف نقسمه إىل مرحلتني

 . النمو االجتماعي يف املراهقة املبكرة والوسطى مرحلة
 : بعدة خصائص ميكن تقسيمها على النحو التايل حيث تتصف مظاهر هذه املرحلة

وخيف  ،حيث جيد املراهق نفسه ليس حباجة إىل الوالدين ،الل عن الوالدينامليل إىل االستق -
 .. مستوى االعتماد عليهم

وهم جمموعة صغرية من األصدقاء يتعصبون  ،)األقران( اءانضمام املراهق إىل مجاعة النظر -
لذلك جيب  ،آلرائهم، ويصبحون مجاعة مرجعية للمراهق حيكم من خالهلم على أفعالة وأقواله

الهتمام من قبل األهل بالتعرف على هذه اجلماعة وأفكارها، كما أن املراهق من خالل هذه ا
 . اجلماعة يكتشف ذاته وقدراته

 . اتساع دائرة العالقات االجتماعية -



سنة يبدأ املراهق ) ١٥(وبعد سن ، واملدرسية ةلوالدياالسلطة  ومقاومةميل املراهق إىل التمرد  -
) ١٥(منافسة زمالئه واالنتصار عليهم، كما تنمو االجتاهات يف سن ه وحماولباالعتزاز بشخصية 

 . ويالحظ أن يف أول األمر تعكس اجتاهات الكبار يف املرتل وخارجه ،سنة
سنة، وتصل إىل ) ١٧-١٣(املمتدة بني  وهي تكون يف املرحلة ،اخلالفات بني اآلباء واملراهقني -

 .د ذلك، إىل أن تنتهي يف املراهقة املتأخرةسنة مث دأ حدا بع) ١٥-١٤(قمتها يف سن 
 ٢٠٧ص

 :ملعلم املعوقنيالالزمة الصفات الشخصية 
يعترب املعلِّم أحد العناصر الرئيسة يف العملية التربوية، أنه العنصر الذي يتوقف عليه حتقيق "

التعليمية، إذ يذكر  أهداف التربية، وقد أكد املتهمون بالتربية على أمهية دور  املعلِّم يف جناح العملية
جناح العملية التربوية يف كل أبعادها يقع العبء األكرب منه على املعلِّم "، أن )م١٩٨٦(عبد الطيف 

 .١٩٥ص " وحدة 
للمعلم أياً كانت املادة اليت يقوم بتعليمها دور "على أن  )م١٩٨٣(ويؤكد خاطر وآخرون 

ان معلم املعوقني عامة، ومعلم املعوقني مسعياً خاصة يف جناح العملية التعليمية وحتقيق أهدافها، وملا ك
يعمل مع فئة ظروفها اخلاصة املتمثلة يف اإلعاقة وما يترتب عليها من وجود خصائص نفسية 
واجتماعية وعقلية فإن ذلك بالتايل ينعكس على صفات ذلك املعلِّم إذ  البد أن تتوافر فيه خصائص 

 .٤١٧ص" خيتلف عن إعداد معلم العاديني خاصاًومسات إضافية والبد أن يعد إعداداً 
وأن  ،يف العمل مع املعوقني الرغبةأن تكون لديه "أمهها صفات ) م١٩٨٩(محد وأضاف أ

وأن يتميز باللباقة  ،ل املسؤوليةوأن يكون من النوع الذي يتحم ،عاطفياً ومتزناً ،يكون صبوراً
 .٢٢ص "العادية ريوحسن التصرف يف املواقف غ

جاءت السمات الشخصية ملعلمي التربية اخلاصة من وجهة نظر  )م١٩٩٢( اسة فخروويف در
التمتع بوضوح الصوت ،التمتع باجتاهات اجيابية حنو مهنة التدريس" :عينة الدراسة مرتبه كالتايل

لتحلي بالصرب ا،االتسام باللباقة والقدرة على التصرف يف املواقف والظروف املختلفة،وسالمة النطق
 .)١٧٠-١٦٩ص( "اشة والسماحةوالبش

جيب أن يكون لديه "على أن معلم ذوي االحتياجات اخلاصة  )م١٩٩٧( يؤكد خنلةو
 ،احليوية والنشاط ،إضافة إىل متتعه باالتزان االنفعايل وحسن املظهر ،استعداد للعمل يف هذا اال

 .)٢٧٨ص " (واملثابرة ،وتقبل النقد ،وحتمل املسؤولية
وتنبع أمهيتها من أمهية املهنة اليت يتصدى هلا  ،املعلِّم من أهم القضايا التربوية وعن أمهية إعداد



ومعلم املعوقني مسعياً يقوم بتربية فئة هلا  ومبا أن معلم التربية اخلاصة عموماً،املعلِّم وهي تربية النشء
تقدمي أرقى مستوى ميكنه من  خاصاً نه ال بد من إعداده إعداداًإخصائص معينة ختتلف عن العاديني ف

 .)٢٦٤ص ،م١٩٩٧ ،خنلة( من التربية هلذه الفئة
سوف  وسلمياً حديثاً تربوياً أن توفري املعلِّم املعد واملؤهل تأهيالً" )م١٩٨٧( يالسر طاوذكر 

 .)١٠٦ص( "وعلى العملية التربوية ،همئوبشكل مؤكد على سلوك األطفال املعوقني وأدا ،جيابياًإينعكس 
نه من الضروري إعداد املعلِّم املتخصص يف تعليم هذه الفئات أ "إىل  )،م١٩٩٢(ويشري أمحد 

  .)١٠١ص(غري العاديني  طالبمن ال
 على أن عالج ضعف أداء نظام تعليم الفئات اخلاصة يكمن)"م١٩٩٤(ويؤكد بيومي وزكري 

ات اإلعداد بالدرجة األوىل بتطوير إعداد معلم التربية اخلاصة من خالل االهتمام بتطوير سياس
  .)١٤٩ص( "ومؤسسات وبرامج إعداد معلمي التربية اخلاصة

 :بعض مسات معلم املعوقني مسعياً) م٢٠٠٠(وأضاف عبد الغفار 
 .أن يكون متفهماً لسيكولوجية املعوقني مسعياً دارساً ملراحل منوهم -١
 .أن يكون على وعي بأهداف التربية اخلاصة للمعوقني مسعياً -٢
 ٤٦ص. احلديثة يف التعليمأن يواكب التطورات  -٣

 : توظيف التقنية احلديثة يف خدمة املعوقني مسعياً
 : منها) م١٩٩٩(ذكرت أخضر 

يقدم الكمبيوتر كثرياً من اخلدمات للمعوقني مسعياً ولذوي املشكالت اللغوية يف : الكمبيوتر -
يوتر الكثري من فلقد قدم التوظيف اجليد الكمب، االتصال بطريقة بديلة تسمى اللغة الصناعية

 .احللول للصم بدالً من الطرق التقليدية املتمثلة يف لغة الشفاه ولغة اإلشارة
 .جهاز هاتف مبضخم للصوت ذو منبه ضوئي -
استعمال اهلواتف النقالة باستخدام الكامريات واالتصال من خالل الصورة ولغة اإلشارة  -

 ).١١٣ -١١٠ص(لكل من املستقبل واملتصل 

 

 

 



 :التعلّم التعاويناإلستراتيجيات احلديثة يف التدريس ومن : ثالثا
 . ]٢: املائدة[ È     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  Z] : قال تعاىل

 ،ويف اآلية السابقة أمر املوىل سبحانه بالتعاون على اخلري والتعاون على نبذ اإلمث والعدوان
 . على التعاون قوالً وعمالً rكما أكد الرسول 
من الضروري أال يعيش اإلنسان منعزالً عن اآلخرين؛ ألنه حيتاج يف حياته أن  أنه ملا كان

يتعامل ويتعاون معهم، وحىت يتم ذلك يف إطار سليم فعلى الفرد أن يتعلّم بعض املهارات اليت 
وخصوصاً أن اإلنسان هو نفسه كان وراء . متكنهم من ممارسة نوع من احلياة التعاونية مع اآلخرين

املشكالت املعقدة، واليت تتفاقم حدا يوما بعد يوم، وحيتاج حلها إىل أساليب تعاونية نشوء بعض 
على مستوى عاملي، وهلذا فقد أصبح من الواجب أن يتعرف الطالب على بعض املهارات اليت متكنه 
 من اإلسهام، ولو جزئياً باجلهد التعاوين، الذي يهدف إىل حل مشكالت اتمع الذي يعيشون فيه،
لذا فقد كان من الضروري أن تقوم املدرسة بإعداد طالا إىل مثل هذه احلياة التعاونية بأساليب 

أن يسود التعاون مجيع أفراد العملية التربوية، وذلك يعين إقامة اتمع املدرسي : خمتلفة، ومن أمهها
. ام املستقبليةعلى أسس تعاونية، ومساعدة الطالب يف اكتساب مهارات تعاونية ختدمهم يف حي

وهذا ال يتأتى إال من خالل استخدام طريقة التعلّم التعاوين يف التدريس، إذا أن هذه الطريقة تتيح 
للطالب فرصة اكتساب املهارات اليت يستفيدون منها فيما بعد إضافة إىل حتسني أساليب احلياة 

 ).٣م، ص١٩٩٦ –م ١٩٩٥اة القض(التعاونية بني الطالب داخل املدرسة، وباقي أفراد اتمع 
وقد ظهرت يف األوساط التربوية احلديثة إستراتيجية التعلّم التعاوين وهي التقنية األحدث يف 
جمال التربية وتعمل على ضبط الوقت واملكان واستمرار عملية التعلّم وتقوم على املشاركة والتفاعل 

موعة دف تعزيز التعلّم وتنمية التحصيل وتسعى أيضاً لتنظيم عمل ا طالبوإثارة الدافعية بني ال
 .الدراسي لتحقيق األهداف املنشودة
منوذج تدريسي "بأنه ) م١٩٩٢(كوجك  يرى: نورد منها اتوللتعلّم التعاوين عدة تعريف

يتعلق باملادة الدراسية وأن يعلم فيما العمل بعضهم مع بعض واحلوار فيما بينهم  طالبيتطلب من ال
". ال تنمو لديهم مهارات شخصية واجتماعية إجيابيةأثناء هذا التفاعل الفعبعضهم بعضاً ويف 

 .٣١٥ص
بأنه طريقة تدريس تستند إىل توزيع طالب الصف إىل " )م١٩٩٤(كما عرفه غباشنة 

جمموعات تعاونية غري متجانسة تعمل بشكل تعاوين إلجناز مهمة تعليمية حيددها املعلِّم وختتار كل 
ن ميثلها لعرض ما قامت به اموعة أمام اموعات األخرى ويكون دور املعلِّم جمموعة من بينها م

 . ١٨ص"القيام بإعداد وتقدمي صحائف األعمال 



الصف إىل جمموعات  ةطريقة تدريس تقوم على توزيع طلب"بأنه  )م١٩٩٩( وهيوذكر اشت
أفراد حسب حجم ) ٦-٣(عدد كل جمموعة ما بني  يتراوحصغرية متكافئة من قبل املعلم حبيث 

 ،بعض لتحقيق األهداف اليت يسعى إليها املعلِّم الصف ومن خمتلف املستويات يتشاركون بعضهم مع
ويقتصر دور املعلِّم على التوجيه والتنظيم العام لعمل هذه اموعات وإعطاء التغذية الراجعة عند 

  .)١٨ص ( "مجاعي احلاجة لكافة اموعات وتقدمي التعزيز بشكلٍ
الفردي، اجلمعي : هو أحد أشكال التعلّم الثالثة الرئيسة )م٢٠٠٥( أبو النصر ومجل وعرفه

نغرق معا أو "يقوم على مبدأ  Cooperative Learning، التعاوين، والتعلّم التعاوين )التنافسي(
 وفيه يعد املعلِّمون الدروس حبيث يعمل الطالب بعضهم We sink or Swim to gatherننجو معا 

 .٢١٨ص"  مع بعض لزيادة تعلّمهم إىل أقصى حد يعملون لتحقيق أهداف مشتركة
وهو طريقة يف التعلّم والتدريب تدعو إىل "التعلّم التعاوين  )م٢٠٠١( اخلوالدهكما أضاف 
حيث يطلب  وإىل تضافر جهودهم لتحقيق التعليم املخطط له بصورة منظمة، ،تعاون املتعلّمني مجيعاً

العمل يف مجاعة إلجناز عمل بعينه مردود النجاح فيه منسوب إىل اموعة كلها، ويف  من املتعلّمني
داخل ذلك العمل التعاوين دور حمدد لكل فرد من أفراد اموعة وجناح كل فرد داخل اموعة يف 

 .٣٠ص"  جناح اموعة ككل يف إجناز املطلوب خانةأداء دوره بدعم ومساندة اآلخرين، يصب يف 
ويشتركون  ،بعضهم مع بعض الطلبةالطريقة اليت يعلم ا "أنه ) م١٩٩٨(ضاف الدعيسي وأ

بعض وليس من لواحلصول على املساعدة من بعضهم  ،املطلوبةام بالتجارب ـيف تعلّم املفاهيم والقي
ء املعلِّم ويكون العمل ضمن جمموعات غري متجانسة يف التحصيل ويقتصر دور املعلِّم فيها على إعطا

فكرة عامة عن الدرس عن طريق تعلّم املفاهيم واإلستراتيجيات األساسية وتقدمي املساعدة عند 
" احلاجة وتفقد اموعات التعليمية وإعطاء التغذية الراجعة للمجموعات وتقومي عملية التعلّم

 . ١١ص
أفضل  السعادة واالبتهاج للطلبةبأن اجلو التعليمي للصف الذي يوفر  )م١٩٧١(يان زذكر 

وتكون لديهم  يستمتعون إذا قاموا بالعمل بشكل مجاعي، فالطلبة ؛من اجلو الذي ال يرضون عنه
اجتاهات إجيابية حنو املدرسة واملادة الدراسية واملعلِّم، وتتوطد عالقات الصداقة من خالل توفر فرص 

يت تتناغم مع النظم العمل التعاوين وهذا ما دعا املدرسني إىل التنويع يف استخدام األساليب ال
 الطلبةاليت تؤكد أمهية اشتراك  ،واليت تستند إىل توصيات علم النفس التربوي احلديث الدميقراطية؛

ز السلبية عندهم واليت تعز بنشاط يف أساليب التدريس بدالً من استخدام طريقة اإللقاء واحملاضرة،
 .)٧١-٧٠ص" (الفردية واجلماعيةمن خالل تعويدهم على العمل التعاوين وحتملهم املسئولية 

فهم يعملون  ؛يعزز العالقات االجتماعية بني الطالب التعلّم التعاوين مما سبق يرى الباحث أن



م ألجل حتقيق هدف تعليمي موحيؤثر سلباً  فنجاح أي طالب أو فشله د،معا ويتعاونون يف جمموعا
دريس احلديثة تقوم على ترتيب الفصل إىل هو طريقة من طرق التو .على اموعة ككل إجياباًأو 

طالب حسب مساحة الصف، ويطالبون بتعليم ) ٦-٤(ما بني  تتراوح متساوية متناسبةجمموعات 
ويكون دور املعلِّم هنا التوجيه  تناولهبعضهم البعض على شكل حوار يدور حول الدرس املراد 

 . راجعة عند الضرورةواإلرشاد والتنظيم هلذه اموعات مع إعطاء التغذية ال
أو  ة،أو جتهيزات تكنولوجي إضافيةالتعلّم التعاوين ال يتطلب من القائمني به وعليه نفقات 

ومعلمني وإداريني  بةبل يتطلب أناساً متحمسني خملصني من طل تغيريات كربى يف التنظيم املدرسي،
 .عليمعقدوا العزم على التعاون إلجناح عملية التعلّم وحتسني خمرجات الت

 : العناصر األساسية للتعلّم التعاوين
لتحقيق أهداف  متجاورةجلوس الطالب يف جمموعات  -فقط  -التعلّم التعاوين ال يعين

مرغوب فيها بل إن التعلّم التعاوين أكرب من ذلك بكثري ولكي يكون التعلّم تعاونياً جيب توفر عدد 
 .من العناصر

اد اموعة وهذا يتطلب ختصيص مكافأة متنح على أسلوب االعتماد املتبادل بإجيابية بني أفر -١
وعلى تعاوم بعضهم مع بعض يف التعلّم وال تكون املكافأة على  اموعة، دالعمل بني أفرا

 . العمل الفردي داخل اموعة
على مدى جودة وإتقان أداء  مبعىن أن تقدير العمل النهائي للمجموعة يتم بناًء: الفردية احملاسبة -٢

 .)٣١٨ص : م١٩٩٧كوجك . (كل فرد يف اموعة ملا كلِّف به من عمل

 : أهداف التعلّم التعاوين
 . زرع روح التعاون بني الطالب -
 . ه ملستوى أفضلؤتطوير مهارات الطالب وارتقا -
 . تفجري الطاقات العقلية الكامنة لدى الطالب -
 . حتمل املسؤولية -
 . القرار السليم اختاذ -
 . ش واحلوار اهلادفالقدرة على النقا -
 . عما هو مفيد يف جمرى حياتهالدراسة اجلرأة والتقدم و -
 . التعامل مع اآلخرين ةاحلسنة وكيفياملعاملة  -



  .ةإتقان مهارة فن االستماع والرد بطريقة مباشرة ومهذب -
 . استنتاج املعلومات -
 .)٧ص: م٢٠٠٤البهدل. (املنافسة الشريفة اليت تولِّد الطاقة عند الطالب -

 : فرها يف التعلّم التعاوينالشروط الواجب توا
 : عند إتباع أسلوب التعلّم التعاوين يلزم إتباع الشروط التالية

 . فر االعتماد اإلجيايب املتبادل بني أعضاء اجلماعةاأن يتو -١
 . إتاحة الفرصة للتفاعل املباشر بني أفراد اجلماعة -٢
 . أعضاء اجلماعة االستفادة القصوى من إمكانيات ومهارات كل عضو من -٣
 . يعهد إليه من أعمال والًؤمسن يكون كل عضو يف اجلماعة أ -٤
 . ن تتحقق األهداف ومهارات العمل اجلماعي بني أعضاء اجلماعةأ -٥
 . طالبأال يزيد حجم اجلماعة يف التعلّم التعاوين عن ستة  -٦
 . يفضل أن تكون اجلماعة من خمتلف القدرات غري املتجانسة -٧
 . اعة من فئة واحدةأن يكون جنس اجلم -٨
 . حتديد فنيات التعلّم التعاوين اليت يتم استخدامها وفقاً لطبيعة املوقف التعليمي -٩

. أن يكون للتلميذ إجيابية يف العمل مع زمالئه داخل اجلماعة من أجل حتقيق الفوز للجماعة -١٠
 ). ١٠٢ص: م٢٠٠٥الديب (

 :األدوار يف التعلّم التعاوين
 : التعاوين دور املعلِّم يف التعلّم

دور املعلِّم يف التعلّم التعاوين هو املوجه واملتابع للطالب داخل ورشة العمل، فاملعلِّم له الدور 
من خالل ختطيط وتنفيذ اإلستراتيجيات املختلفة كتنظيم  الفعال، فهو القائد لسري الدرس التعاوين

طالب على التحول واالنتقال من تعلّم البيئة التعليمية املناسبة، واألنشطة التعاونية اليت تساعد ال
وبعد الدرس  ،وأثناء ،فهناك مهام يقوم ا املعلِّم قبل الصف ككل إىل تعلّم يف جامعات معينة،

 ) ١٤-١٢ص: م٢٠٠٤البهدل : (التعاوين وهي كالتايل

 : قبل الدرس التعاوين لِّمدور املع
 . اختيار الدرس املناسب للتعلّم التعاوين -١
 . جلميع عناصر الدرسة للدرس حبيث تكون شامل مناسبةل عمل صحيفة عم -٢



 . حتديد املهارات التعاونية اليت ستعمل ا من خالل ورش العمل أثناء العمل التعاوين -٣
 . للدرس التعاوين املناسبةتوفري الوسائل التعليمية  -٤
 . جتهيز صحيفة املالحظة -٥
عاوين ليسجل أعضاء اموعة اإلجيابيات كذلك جتهيز صحيفة املعاجلة اليت توزع اية الدرس الت -٦

 . والسلبيات اليت استنتجوها أثناء العمل
 . الدرس التعاوين والوقت املناسب لكل خطوة من خطوات الدرس التعاوين حتديد خطة سري -٧

 :دور املعلِّم أثناء الدرس التعاوين
 . داخل الفصل الطاوالتتشكيل   -١
 -جيد  -جيد جداً  -ممتاز : "عي الفروق الفرديةتوزيع الطالب على ورش العمل حبيث يرا  -٢

 ". ضعيف
 ". مشجع -ملخص  -مقرر  -قائد : "توزيع األدوار على أعضاء اموعة  -٣
 . أعطاء كل عضو يف اموعة رقماً أو امساً معيناً  -٤
 . شرح األهداف األكادميية اليت ستحقق يف الدرس  -٥
 . تفقد اموعات ومتابعتهم  -٦
 . عات أثناء العمل على تقريب املعلوماتمشاركة امو  -٧
 . مناقشة اموعات يف الدرس والوصول لألهداف احملددة  -٨
 . تلخيص الدرس  -٩

توزيع صحيفة املعاجلة على اموعات يف ورش العمل لتسجيل النتائج اإلجيابية والسلبية يف  -١٠
 . اموعة التعاونية

 : دور املعلِّم بعد الدرس التعاوين
فة العمل ومقارنتها بالدروس املاضية ومالحظة مقدار حتسن أعضاء اموعة وتطور متابعة صحي -١

 . قدرام العقلية
٢- لت فيها نشاطات الطالب من عمل ومهاراتمتابعة صحيفة املالحظة اليت سج . 
ة ألن صحيفة املعاجلة تثبت اتفاق اموعة أو عدم اتفاقها ألن أعضاء اموع متابعة صحيفة املعاجلة؛ -٣

تفق أعضاؤها ا ةفاموعة التعاونية جمموع؛ هم الذين يسجلون النتائج من خالل العمل املكلف به
يف حتقيق أقصى درجات النجاح املتمثلة ملزمني أنفسهم بالغايات املشتركة  على العمل معا،

م بعكس اموعة الزائفة اليت يكلف أعضاؤها بالعمل معا لكن ليس لديه ألنفسهم ولزمالئهم،



بتنفيذ ذلك، يعيشون اجتماعات لكنهم ال يرغبون يف العمل معا أو حىت مساعدة بعضهم  اهتمام
ضعف  عنناهيك  ،البعض لتحقيق النجاح وغالباً ما يعطل األعضاء إجنازات بعضهم البعض

 ). ١٩٣ -١٩٢، صم٢٠٠٥ مجلو النصر أبو( ليل بعضهم بعضاًضفضالً من ت التواصل بينهم،
بأن جناح اموعات التعاونية الصغرية يقتضي أن تكون ) ١٩٨٨ ,Varmet(ويرى فارميت 

 الطلبةإضافة إىل تدريب  ،هلا ومناسبة منظمة بشكل جيد، وأن تكون أهداف كل جمموعة حمددةً
على هذا النمط التعليمي الذي يساعدهم على التخلص من العمل الروتيين وذلك بانشغال مجيع 

منهم، مما يؤدي إىل تنمية إحساسهم باملسؤولية االجتماعية واليت  ملطلوبةاأفرادها مبمارسة األنشطة 
كما تنمي مهارام وتقديرهم  ،الفكري إنتاجهمتساعدهم على التكيف يف اموعة وتزيد من 

 ٧٩ص. لذوام
إىل فعالية طريقة العمل التعاوين ) ٦٤ .p ,١٩٨٨ ,.Richard et. al(ويضيف ريتشارد وآخرون 

وهي صاحلة لالستخدام يف املواد النظرية والعلمية ومن فوائدها  ،عاب املعلومات وتذكرهايف استي
للطالب ذوي  وهذه الطريقة فعالة ،من االنطوائيني من خالل املشاركة مع اآلخرين الطلبةختليص 
 .القوية والضعيفة على السواء املعرفيةالقدرة 

بعض ) ٣٠: م٢٠٠٢الناصر (يف ) ٢ف :م١٩٩٥(ك يوقد حدد جونسون وجونسون وهول
 :توزيعها على األفراد يف كل جمموعة وهي مت األدوار اليت

 .وهو الذي يعيد سرد اإلجابات للمجموعة :امللخص

 .بوضوح اإلجابةوهو الذي يتأكد من أن مجيع أعضاء جمموعته يستطيعون شرح  :املتأكد من الفهم

 .و آخروهو الذي يصحح أية أخطاء ترد يف شرح عض :املصحح

اتصال بني  ويكون ضابط ،وهو الذي حيضر املواد الالزمة للمجموعة :الباحث عن التوسع والتفاصيل
 .وبني جمموعته واملعلِّم ،جمموعته واموعات التعليمية األخرى

 .وهو الذي يدون قرارات اموعة :املسجل

 .وهو الذي يعزز مسامهات األعضاء :املشجع

 )١١ – ١٠ص ( .ع تقدم أعضاء اموعة يف تعاوموهو الذي يتاب: املالحظ

 . باستخدام التعلّم التعاوين طالبومن أبرز الفوائد اليت تعود على ال
 . احترام أعلى للذات  -١



 . مساندة اجتماعية أقوى  -٢
 . مهارات تعاونية أكثر  -٣
 . مزيد من التوافق النفسي اإلجيايب  -٤
 . مزيد من السلوكيات اليت تركز على العمل  -٥
 . التذكر لفترة أطول  -٦
 )٩صم، ٢٠٠٤: املوسى( .مزيد من الدافعية الداخلية  -٧

 :يلي ما) م٢٠٠٥( الديبأضاف كما 
 .اموعة أعضاءبني  لتفاهمتنمية القدرة على حل املشكالت الناجتة عن سوء ا  -١
 .لربهاناو احلجةالتعود على النقد القائم على   -٢
 هوحتسن دوام على احلضور للمدرسة، لمواظبةلغياب كثرة املشكالت االنضباطية نتيجة   -٣

 .وحضوره
 )٤٤ص( .يلغي دور املعلِّم املتسلط  -٤

 :أسباب متيز التعلّم التعاوين عن الطرق التقليدية األخرى
 : يتميز التعلّم التعاوين عن الطرق التعليمية التقليدية األخرى لعدة أسباب منها

 .آلخرين لبلوغ أجود األعمال وأفضلهاأن أهداف اجلماعة تنصب حنو خلط كل فرد مع ا  -١
 .أن األفراد يشتركون مباشرة يف حتقيق املهارات االجتماعية  -٢
٣-  م هلم التغذية الراجعة ليعملوا سوياًأن املعلِّم يالحظ اجلماعات ويقد. 
 .فراد يساعد على املواجهة واملقابلةاألأن التفاعل بني   -٤
ويساعد على الصحة النفسية لألفراد مما  ،ال الدراسةن االجتاهات اإلجيابية حنو جمكونه يأ  -٥

 .جيعلهم أكثر إسهاماً يف اتمع وأسرع يف بلوغ النضج االنفعايل
أنه مناسب ألية واجبات تعليمية وخباصة فيما يتعلق باملفاهيم وحل املشكالت واستحياء   -٦

 .اإلجابات وصنع القرار
نسبة للفرد املتكلم وأيضاً بالنسبة للتعرف كما أنه يساعد على الفهم الصحيح للموقف بال  -٧

 ) ٦١ص: م٢٠٠٢لول . (على وجهات نظر اآلخرين

 :املهارات التعاونية
 ) ٤٣ص: م١٩٩٠خطاب، (نقالً عن ) م١٩٩٥(جونسون وجونسون وهوليك ذكر 

 . وهي أوىل املهارات لتأسيس جمموعة عمل للتعلّم التعاوين :التشكيل



ة إلدارة نشاطات اموعة يف إجناز املهمة واحملافظة على عالقات فاعل لوبةاملطوهي املهارات : العمل
 . بني األعضاء

لبناء مستوى أعمق من الفهم للمواد اليت تدرس إلثارة استخدام  املطلوبةوهي املهارات : الصياغة
وتأيت . طويلةاستراتيجيات عمليات التفكري العليا ولزيادة درجة اإلتقان وتذكر املادة املقررة لفترة 

 . عادة يف اية الدرس

وهي املهارات الالزمة لالخنراط يف املناقشات األكادميية بغرض إثارة تصور املفاهيم للمادة : التخمري
عن مزيد من املعلومات، وطرح املسوغات اليت الدراسة املدروسة، وإثارة التضارب اإلدراكي، و

 . اًوتعقيد صعوبةوهي األكثر . تستند إليها االستنتاجات

 :استراتيجيات التعلّم التعاوين
 والصيحات للشكاوىجية التعلّم التعاوين نتيجة يلقد ظهرت يف األوساط التربوية حديثاً إسترات

. ومن عدم جدوى القواعد النحوية اليت تقدم للطالب ،النحو صعوبةاليت ما تزال قائمة حول 
 ،مل على ضبط الوقت واملكانتوتش جمال التربية، جية األحدث يف التعليم يفيوتعترب هذه اإلسترات

وترجع بدايات ، طالبالدافعية بني ال وإثارةعلى املشاركة والتفاعل  وتتابع عملية التعلّم وهي تقوم
 طالبال أن القرن السادس عشر امليالدي عندما اقترح جون اموس كو مينو سي أواخر إىلظهورها 

جهود كثري من العلماء يف  أمثرتوقد  ،م عن اآلخرينسيستفيدون من خالل التدريس والتعلّ
 هذهثار آوقد ظهرت أصداء  ،جونسون وجونسون ،وييجون د ،باركر: أمثال ،ظهورها
جية يف كثري من ااالت العلمية املختلفة يف كل املراحل التعليمية حيث أظهرت زيادة تياإلسترا

 )٤٠ص ،م٢٠٠١ السليطي( .ات والقيمالتحصيل وتنمية املهارات النحوية وتنمية االجتاه
جيات التعليم التعاوين واليت كثر استخدامها يف املدارس مبعظم يمت تطوير عدد من استرات الذ

 ).٢٣٣م ص  ١٩٨٩، Slavinسالفن ( ذكرهأحناء العامل، ومن هذه اإلستراتيجيات ما 
 ).٥٣-٤٩: م٢٠٠٢البكر (يف 

 

 قسام التحصيل إستراتيجية الفرق الدراسية تبعاً أل - ١
(STSD) Student Teams - Achievement Divisions Strategy 

 : وتتمثل خطواا فيما يلي )م١٩٨٠(اليت طورها سالفن عام هي و
 .إىل جمموعات متباينة يف التحصيل الدراسي طالبيتم تقسيم ال -أ  

 .طالب) ٥-٣(تتكون كل جمموعة من  -ب



 .يف الفصل طالب بداية احلصة جلميع اليقوم املعلِّم بتقدمي الدرس يف -  ج
خر، دف التمكن من كل جمموعة فيما بينهم، ويساعد كل منهم اآل طالبيتعاون  -د 

 .املادة العلمية اليت يقدمها املعلِّم
كل تلميذ منفرداً دون مساعدة  هديؤي أن، على طالبيتم تطبيق اختيار حتصيلي جلميع ال -  ه

 .من اآلخرين
رجة كل تلميذ يف االختبار بدرجته يف االمتحان السابق والفروق بينهما تضاف تقارن د -و 

 .الدرجة الكلية للفريق إىل
 .مادية أوجائزة معنوية  ىق الذي يصل إىل املستوى الذي حدده املعلِّم مسبقاً، حيصل عليفرتال -ز 

 .يتم إعادة تكوين اموعات كل فترة زمنية -ح 

 : لعاب واملبارياتإستراتيجية فرق األ - ٢
(T.G.T.) Teams - Games - Tournaments Strategy  

، )STAD(، وتشبه إىل حد كبري إستراتيجية )م١٩٧٨( طورها دي فريز وسالفن عام واليت
 :وتتمثل خطواا فيما يلي

 إىل جمموعات متباينة طالبتقسيم ال -أ 
 .طالب) ٥-٣(تتكون كل جمموعة من  -ب
 .يف الفصل طالببتقدمي الدرس يف بداية احلصة لكل  يقوم املعلِّم -  ج
للتمكن من املادة العلمية اليت يقدمها املعلِّم يف  ،كل جمموعة فيما بينهم طالبيتعاون  -د 

 .بداية كل حصة
 .تدخل كل جمموعة يف مباريات مع اموعة األخرى -  ه

ذوي القدرات احملدودة  طالبة للإلعطاء الفرص( يغري املعلِّم أعضاء اموعات أسبوعياً -و 
 .)لرفع مستوى حتصيلهم يف املادة العلمية

 .يقوم املعلِّم بتسجيل الدرجات األسبوعية لكل الفرق املتنافسة -ز 
الذي يصل إىل املستوى املطلوب الذي حدده املعلِّم مسبقاً، حيصل على ) اموعة(الفريق 

 . )٢٣٨ .p ,١٩٨٧ ,Slavinسالفن (جائزة مادية أو معنوية 

  Jigsw Strategy  :إستراتيجية األحجية املتقطعة - ٣
 (١٩٨٦-١٩٧٨ ,Sronson, Stephen and Snapp)اليت أعدها وطورها أروننسوس وزمالؤه هي و

 : وتتمثل خطواا فيما يلي



يقوم املعلِّم بتشكيل اموعات غري متجانسة وإعداد املعلومات الفرعية والرئيسة هلا،  -أ 
وتسمى هذه اموعات  ،لعدد املهام الفرعية مساوياًحدة  ىيث يكون عدد كل جمموعة علحب

 . باموعات األساسية
 .بأن كل تلميذ ستوكل له مهمة تعليمية فرعية حمددة طالبيقوم املعلِّم بالتأكيد على ال -ب
يوكل لكل جمموعة األدوار واملهام اليت سيقومون بتنفيذها، ف طالبيوزع املعلِّم على ال -  ج

 .ومسجالً اًوناقد اًومقرر اًقائد
" جمموعة اخلرباء " املهمة الفرعية الواحدة يف جمموعة واحدة تسمى  وذو طالبجيتمع ال -د 

Expert Group  إليهم عن طريق احلوار واملناقشة اليت يشترك فيها املوكلة لتعليم املهمة الفرعية
  وإتقاايقومون بتدوينها  ،لون إىل حلول ومقترحاتمجيع أفراد اموعة، وبالتايل يتوص

يعود كل متعلّم إىل جمموعته األساسية، حيث يقوم بنقل ما تعلّمه مع جمموعة اخلرباء إىل  -  ه
 .تعلّموه هم أيضاً يف جمموعة اخلرباء اخلاصة م جمموعته األساسية، ويف الوقت نفسه يتعلّم منهم ما

تخدام اختبار فردي، وتضاف درجة كل تلميذ إىل درجة جمموعته باس طالبيتم تقومي ال -و 
 .اليت حيصل أفرادها على أعلى الدرجات

 . )٢٢ .p ,١٩٩٢ ,Slavin سالفن(حتصل اموعة الفائزة على جائزة مادية أو معنوية  -ز 

  Group Investigation Strategy  :إستراتيجية االستقصاء اجلماعي - ٤
 Sharan, Hartz ;١٩٧٦ ,Sharan and Sharanا شارن وزمالؤه واليت أعدها وطوره

Lazarawitz, et. al., ١٩٨٤ 
 :وتتمثل خطوات هذه اإلستراتيجية فيما يلي

 :األوىل املرحلة
املوضوع الرئيس واملوضوعات الفرعية للدرس، مث يقسم  طالبحيدد فيها املعلِّم مع ال

 .أفراد ٦ - ٢عدد أفراد كل جمموعة مابني  وحيتراإىل جمموعات صغرية غري متجانسة،  طالبال

 :الثانية املرحلة
 طالبقيام ال لكيفيةيط طبعضهم مع بعض، للتخ طالبوال ،طالبوفيها يتعاون املعلِّم مع ال

لضمان  طالبوتقسيم العمل بني ال ومجع املعلومات عن املوضوعات الفرعية للدرس،الدراسة ب
ليت توصلوا إليها يف مواقف ا ةإمكانية تطبيقهم للمعرفب طالبال ىوالتأكيد عل أعماهلمالتكامل بني 

 .جديدة
 



 :الثالثة املرحلة
اليت  - خارجها أوسواء داخل املدرسة  -مصادر املعرفة املتعددة  طالبوفيها حيدد املعلِّم لل

جبمع  طالبتساعدهم يف مجع املعلومات الالزمة لفهم واستيعاب املوضوع الرئيس كما يقوم ال
 مومتابعة سلوكيا طالبال ةويقوم املعلِّم مبراقب ،ومات يف صورة مشروع مجاعي من مصادر املعرفةلعامل

 .العمل أثناء

 : الرابعة املرحلة
 : وفيها يتم ما يلي

 .بتحليل وتقومي املعرفة اليت حصلوا عليها طالبيقوم ال -١
 .ا ونتائج حتليلهم هلاتقدم اموعات تقارير عن املعرفة واملعلومات اليت مجعوه -٢

 :اخلامسة املرحلة
  .أمام بقية اموعات يف الفصل أعدتهوفيها تعرض كل جمموعة التقرير الذي  

 :السادسة املرحلة
اموعات وكذلك تقومي التعلّم لألفراد من خالل األفراد  أعداوفيها يتم تقومي التقارير اليت 

 .املعلِّم وتوجيه إشرافاً وذلك حتت حيث تقوم اموعات بعضها بعض أنفسهم
 .)٩٦-٧١ .pp ,١٩٩٢ ,Sharan and Sharanشاران وشاران (
 

 ) Learning Together Strategy(  التعلّم معا إستراتيجية -٥
 ) ١٩٧٥ ,Johnson and Johnson(سون نكل من جونسون وجو اإلستراتيجية ههذ أعد

 وتتمثل خطواا فيما يلي 
 .ألهداف التعليمية واإلجرائيةيتم حتديد ا -أ  

وح عدد اموعة الواحدة من اإىل جمموعات صغرية يتر طالبال مبتقسييقوم املعلِّم  -ب
 .خمتلفي القدرات والتحصيل طالب ٦ - ٤اموعات مابني 

شكل  ىعل أويضم اموعات حبيث جيلس أفراد كل جمموعة يف مواجهة بعضهم بعضاً  -  ج
 .يعة الفصل ومساحتهدائري وذلك حسب طب

يف شكل أوراق  طالبحيث تقدم لل ،يقسم املعلِّم موضوع كل درس إىل مهام فرعية - د
 .تنفيذ هذه املهام طالبوعلى ال ،عمل



ومستوضحاً ومقرراً  حيدد املعلِّم دوراً لكل فرد يف اموعة فيحدد لكل جمموعة رئيساً -  ه
 .ومراقباً ومنظماً

 .املهام املراد القيام بتنفيذها بشكل مجاعي بطاليقدم املعلِّم لل -و
 .األدوار املختلفة طالبيتم تغيري األدوار كل حصة، حبيث ميارس كل  -ز 
 على املناقشة اجلماعية والتفاعل بعضهم مع بعض يف املهام كل جمموعة طالبحيث املعلِّم  - ح

 .شغب داخل الفصل أواملكلفني ا دون حدوث ضجيج 
مدى  ة؛احلوار والنقاش الذي يدور بني أفراد كل جمموعة ملعرف أثناءموعات يراقب ا -ط 

 .قيامهم بتنفيذ مهامهم ءثناأومالحظة سلوكيام  بأدوارهمقيامهم 
اء اموعة بأكملها وبالتايل ضعألالدرجات سوف متنح  أنعلى  طالبيؤكد على ال -ي 
ومينح درجة  ومي أداء كل فرد يف اموعة،ذلك ال مينع تق أنكما  ،بعضهم بعضا طالبيساعد ال
ولية تعلّم نفسه من ؤمث يتحمل كل فرد مسؤولية تعلّم زمالئه يف اموعة من ناحية ومس اًمعينة زمن

 . ناحية أخرى
ويرد على أسئلة يتدخل املعلِّم لتسهيل عملية التعلّم لدى أي جمموعة كأن جييب على  -ك

 . عن إجناز املهام املكلفني ا طالب تعوق الاالستفسارات وحيل املشكالت اليت
اموعة اليت تنتهي من تنفيذ مهامها مساعدة اموعة اليت مل  طالبيطلب املعلِّم من  -ل 
 .يتسىن للجميع التعاون بعضهم مع بعض حىت تنته بعد،
ان تعد و يف املعلومات اليت حتصل عليها، رأيهاتبدى  أنيطلب املعلِّم من كل جمموعة  -م 

 . إليه توصلتيتضمن ما قامت به اموعة وما  اًتقرير
 .اموعات األخرى أمامتعرض كل جمموعة التقرير الذي أعدته  -ن
 .ها يف التقارير اليت تعرضها اموعات األخرىأيتبدي ر أن ةيطلب املعلِّم من كل جمموع -س
 .فة اى تنفيذها للمهام املكلّيقوم املعلِّم بتقومي أداء اموعات للوقوف على مد -ع
حيدد املعلِّم أفضل اموعات يف الفصل من حيث تنفيذ املهام، اإلدارة، املناقشة اجلماعية  -ف

 .اجليدة
نايت (علي الدرجات جوائز مادية أو معنوية أ ىمينح املعلِّم اموعات اليت حتصل عل -ص 

 .)٥٣-٤٩ص ،م٢٠٠٢البكر ( عن الًنق )٣-pp٢ ,١٩٩٠ ,Knight and Bohlmeyerوبوملري 
) Learning together(استخدام إستراتيجية التعلّم معا  أنومن خالل ما سبق يرى الباحث 

ممكنة التطبيق يف برامج ومعاهد األمل ومناسبتها جلميع املراحل التعليمية وخمتلف املواد الدراسية 
إا ال حتتاج إىل إمكانيات كبرية زها عن إستراتيجيات التعلّم األخرى، حيث متيعن ناهيك 



بعكس غريها من  وقت احلصة الدراسية،مع ومتطلبات ضخمة لتطبيقها باإلضافة إىل تناسبها 
كما أا األسهل تطبيقاً وفيها جتسيد حقيقي لتعاون وإبراز لروح اجلماعة مع عدم . اإلستراتيجيات

ويهتم .ىل متثل مجيع عناصر التعلّم التعاوين فيهاباإلضافة إ ،على الفرد كما يف لعبه كرة القدم طغياا
وال حيبذ املكافآت اخلارجية وهو من األساليب  ،أسلوب التعلّم معا خبطـوات العمـل اجلماعي

 .اليت ركزت على أن مكافآت اموعة مبنية على عملها وإنتاجها
التعلّم طوات حمددة لتنفيذ نشاط من اخل عدد )٢١-٧م، ص١٩٩١( جنسون وجنسونذكر 

 :التعاوين وينبغي على املعلِّم مراعاا واالهتمام ا وهي

 :حتديد اهلدف من التعلّم التعاوين  -أ 
فشكل الناتج  ،فتحديد اهلدف يعمل على حتديد الناتج والسلوك املتوقع يف اية ذلك النشاط

 ،ب الالزم لكل ناتجوحتديد األسلو ،أو العمل النهائي جيب أن يتم ذكره بشكل واضح منذ البداية
على  ومقدار التحسن املتوقع لكل جمموعة كمعيار لتوجيه أدائها باإلضافة إىل إعطاء إرشادات داله

مث التأكد من حصول الفهم واإلرشادات  ،أثناء تقدمي اهلدفة والتوضيح بأمثل التقدم املقبول،
واالبتعاد عن  ،أفراد كل جمموعةما بني الفاعلة من خالل املشاركة  لتحقيقه ويئة اجلو التعاوين

 .وكذلك الدور الالزمة باإلضافة إىل القيام بعملية التصحيح إذا دعت احلاجة األسلوب التنافسي،

 :ويتضمن ذلك تنظيم النشاط املطلوب يف العمل التعاوين، -ب
 :حجم اموعة

أو  ،ع النشاطاملشاركني يف كل جمموعة وفقاً لنو الطلبةحيث يتحدد حجم اموعات وعدد 
ولكل حجم من أحجام  ،)٦-٤(أعداد أفراد اموعات بني  وتتراوحالعمل املطلوب القيام به، 
وينصح بتشكيل تلك  العدد،ة حيث يسهل إدارة اموعات قليل ،اموعات مزايا وخصائص

يتم ذلك لطريقة تشكيل اموعات فيمكن أن  وبالنسبة ،اموعات عند البدء بالتعلّم التعاوين
إذ االنتقاء العشوائي يؤدي إىل تكوين جمموعات غري متجانسة من ذوي القدرات  ،بطريقة عشوائية

 .يف اختيار أفراد اموعات الطلبةكذلك ميكن أن يترك املعلِّم  املتفاوت،املختلفة والتحصيل 

 :حتديد الوقت لعمل اموعات -  ج
باإلضافة إىل حتديد وقت لكل اموعات  ،جداً إن حتديد الوقت لعمل اموعات أمر ضروري

وهذا الزمن يستخدم للتقارير اجلماعية، واملناقشة  وإسهاماااملضمونة إىل بعضها لتشارك يف إجنازاا 
 .لربط خربات عمل كل جمموعة بالناتج النهائي ؛لكل الصف واستخالص املعلومات



 :تقسيم العمل داخل اموعات -د 
عمل داخل اموعات من أهم األبعاد املهمة للتعلّم التعاوين الذي ال يشاركه فيه يعد تقسيم ال

معظم طرق النقاش اجلماعي، فالتخصص بالعمل يشجع املسؤولية ومشاركة األفكار وتبادهلا، الذي 
 ،ا ومثة بعض األدوار التعاونية األكثر شيوعاً والوظائف اخلاصة ،مييز النشاط الفعال للتعلّم التعاوين

 .اليت ميكن توزيعها داخل اموعات

 :تقدمي التعزيز واملكافآت -  ه
 .وذلك لضمان استمرارية الدارسني يف العمل وأداء النشاط املنوط م لتحقيق اهلدف

 

 :تدريس العملية التعاونية وتقوميها
 باملهارات والسلوك التشاركي الالزم وذلك الطلبةحيث يتوجب على املعلِّم تعريف 

 .التعلّم التعاوين استفادة فاعلة لالستفادة من أنشطة

 : أداء اموعة ةمراقب -و 
املعلِّم الدائمة ألداء اموعة أمر ضروري الكتشاف الصعوبات واملشاكل اليت قد  ةمراقب

تعترض أداء أفراد اموعات، ولتقدمي التشجيع هلم يف الوقت املناسب لدفعهم إىل العمل بشكل 
 .اليةأكثر فع

 : استخالص النتائج واملعلومات - ز
حيث يتأكد املعلِّم من حتقيق كل جمموعة ألهداف النشاط التعاوين احملددة، ومناقشة النتائج 

 .اليت أمكن التوصل إليها
ن مما سبق أن التعلّم التعاوين حيتاج إىل التخطيط وتنفيذ اإلجراءات بشكل سليم وذلك يتبي

كما يتطلب أيضاً حتديد األساليب اليت يتم من خالهلا تنفيذ  ،اف احملددةن من حتقيق األهدللتمكّ
وميلهم وقدرام واملهارات التشاركية  الطلبةمع األخذ بعني االعتبار دافعية  ،النشاطات التعاونية

 .الالزمة وذلك لتحقيق تعلّم فعال
فقد ذكر  )م٢٠٠١ ،احلماد(يف  (٨٣-٨٢ .pp ,١٩٧٥ ,.Wilson, et. al) أما ويلسون وآخرون

 .تتبعها املؤسسات التعليمية يف تطبيق التعليم التعاوين مناذجأن هناك أربعة 

 



 ): Alternating Model(النموذج التباديل 
 ،متساويةبني التفرغ للدراسة والتفرغ للعمل لفترات عمل  ووفقاً هلذه الصيغة يبادل الطالب

اصة الطالب الذي يعمل خبو متتاليةالعمل لفصول  وهنا يكون الشائع أن يعود الطالب إىل مؤسسة
ويوجد . كما أن الشائع أن يدفع للطالب مقابل عمله هذا. يف وظيفة ذات عالقة مباشرة بتخصصه

كما أا  هذا النوع من برامج التعليم التعاوين يف املؤسسات التعليمية اليت متنح درجة البكالوريوس،
يم التعاوين، وهي هلذا األكثر شيوعاً ودف إىل التطوير املهين الصيغة اليت بدأ ا أصالً التعل

 .للطالب

 :)Field Model( :النموذج امليداين
يف هذه الصيغة يقوم الطالب بالواجبات العملية كمجموعة خالل فترة حمدودة من الوقت ال 

 فإن الطالب ؛ج التباديلوخالفاً ملا عليه األمر يف النموذ. تزيد عن مرة يف السنة خالل العام الدراسي
املشاركني يف التعليم التعاوين وفقاً هلذا النموذج ال يعودون يف الغالب ملؤسسة العمل املشاركة يف 

كما أن األعمال اليت يقوم ا الطالب ميكن أن تكون مدفوعة األجر وميكن أن . فصول متتالية
ويوجد هذا النوع من برامج التعليم  .غري أن الشائع يف هذا النموذج أا تطوعية. تكون تطوعية

أما هدف . يف التخصصات اإلنسانية خصوصاالتعاوين يف املؤسسات اليت متنح درجة البكالوريوس و
 .الربنامج فيمكن أن يكون هو التطوير املهين أو الشخصي للطالب

 :)Parallel Model(  :النموذج املتوازي
ة األكادميية يالتعاوين وفقاً هلذه الصيغة الدراسحيضر الطالب املشاركون يف برنامج التعليم 

وهلذا فإن طبيعة هذه . ويعملون جزئياً يف اجلزء اآلخر من اليوم يف مؤسسات العمل جزءاً من اليوم،
نسبياً من مكان الدراسة، كما أا  ةالصيغة تتطلب أن تكون الوظائف اليت يعمل فيها الطالب قريب

يستمر الطالب يف العمل لفصول متتالية، كما أن الوظائف اليت وظائف مدفوعة األجر غالباً و
وتنتشر هذه الصيغة غالباً يف مؤسسات التعليم . يعملون ا ذات عالقة مباشرة بدراستهم األكادميية

 .العايل اليت متنح درجة دون البكالوريوس واليت تكون مركزة بشدة على التطوير املهين للطالب

 :)Extended-day Model(: منوذج اليوم املطول
غالباً يف الفترة (حيث حيضر الطالب الدراسة األكادميية جزئياً  ه،يعترب هذا النموذج عكس سابق

 جذابةوهذه الصيغة . ويعملون بنظام عمال اليوم الكامل أو اجلزئي يف أول اليوم ،)املسائية من اليوم
يد من التعليم لالستفادة منها يف الترقيات يف مز ةالذين لديهم رغب؛ موعات الطالب األكرب سناً



ويظل هناك تساؤل حول ما إذا كان هذا النوع فعالً صيغة من صيغ التعليم . والتطوير الشخصي
 .التساؤل يعود إىل أن عالقة املؤسسة التعليمية يف إجياد العمل تكون غالباً مفقودة هنا اوما هلذ. التعاوين

منها إىل طبيعة كل مؤسسة ة معدل مناذجأو تطبيق  النماذجويعود تطبيق أي من هذه 
وتبين منوذج أو آخر أو صيغ مدجمة من منوذجني أو أكثر يتأثر بشكل كبري مبجموعة من .تعليمية

الطالبية  التركيبةمثل موقع املؤسسة التعليمية، وطبيعة  اخلصائص اليت تتميز ا كل مؤسسة تعليمية،
هلذا فإن . ج التعاوين، ونوع املناهج اليت يطبق فيها التعليم التعاوينومدى استقرارها، وأهداف الربنام

قرار يتعلق بصيغة الربنامج اليت  اختاذة مستفيضة لطبيعة تلك اخلصائص ضروري قبل ـتوافر دراس
 . (٨٣-٨٢ .pp ,١٩٧٥ ,.Wilson, et. al) ينبغي تطبيقها

 طالبإىل حتسني وتنشيط أفكار ال التعليم التعاوين من اإلستراتيجيات احلديثة اليت دف
حبيث يشعر كل فرد من  ؛فيما بينهم ويتجاورون ،الذين يعملون يف جمموعات يعلم بعضها بعضاً

خمتلفي القدرات  طالبمما يؤدي إىل تنمية روح الفريق بني ال. ليته جتاه جمموعتهؤوأفراد اموعة مبس
الصم  طالبال ، ألنالسليم حنو املواد األساسيةوعلى تنمية املهارات االجتماعية وتكوين االجتاه 

يعانون من عدم التوافق االجتماعي وتقدير الذات املنخفض وعدم الثقة بالنفس، األمر الذي يوجب 
تتناسب مع طبيعة اإلعاقة السمعية، حبيث تعمل على ) التعلّم التعاوين(تطبيق إستراتيجية تدريسية 

 ).م٢٠٠١مهام وسليمان (املختلفة  تعويضه عن القصور يف جوانب التعلّم

 :تتمثل خصائص التعلّم التعاوين فيما يلي
جيات وليس من خالل إستراتيجية واحدة وهذا ما يستراتيتم تنفيذه من خالل جمموعة من اإل -١

 .مييزه عن إستراتيجيات التدريس األخرى
صغرية يعملون حيث يقسم الطالب إىل جمموعات  ،مواقف التدريس التعاوين مواقف اجتماعية -٢

إىل  وعة مبجهود للتوصلممعا لتحقيق أهداف مشتركة من خالل مسامهة كل طالب يف ا
 .األهدافحتقيق 

 نآدان نشاطه ومها دورا التدريس والتعليم يف يقوم الطالب يف جمموعته بدورين متكاملني يؤكّ -٣
أثر التعلّم  ءدي إىل بقاؤي أنن اجلهد املبذول يف املوقف ميكن إوبالتايل ف ،واحد بدافعية ذاتية

 .وانتقاله
للمهارات االجتماعية النصيب األكرب يف إستراتيجية التعلّم التعاوين وقد يكون هذا غري متوافر  -٤

  .بنفس الدرجة يف إستراتيجيات أخرى
 للطالب للنجاح تقريباً متساوية اًيقدم التعلّم التعاوين فرص -٥



 جية حتقق كافة أنواع ومستويات األهداف التربوية بفاعليةالتعلّم التعاوين تعلّم فعال فهي إستراتي -٦
 .وكفاءة

كانت، فالكل يعمل معا  يؤدي إىل جتانس أفراد اموعة الواحدة بغض النظر عن التباينات أياً -٧
 .جيمعهم ويدفعهم حتقيق أهدافه

الب ال وهنا يكون الط ،قبل التنفيذاً وختطيط يركز على األنشطة اجلماعية اليت تتطلب بناًء -٨
البغدادي ( .تعلّمهم ءثناأبل يتعلّمون كيف يتعاونون  ،يتعلّمون فقط ما جيب أن يتعلّموه

 ).١٩١ ، صم٢٠٠٥، وآخرون

 : معوقات استخدام التعلّم التعاوين يف مدارسنا
 . ضيق الفصول يف كثري من املدارس سيما املستأجرة منها -١
 ال يسمح باستغالل الوقت بشكل يتناسب نهإاجلدول التقليدي للدروس واحلصص اليومية حيث  -٢

 . مع املستلزمات يف أسلوب التعلّم التعاوين
 ..عدم وجود التجهيزات املدرسية الضرورية مثل أدوات ومواد ومصادر للتعلّم -٣
  .عدم توفر الوعي الكايف لدى املعلِّمني وأولياء األمور الطالب بفاعلية هذا النوع من التعلّم -٤

 : باملعلِّم ومن املعوقات اخلاصة
 . ضعف تأهيل املعلِّم وتدريبه -١
 . ضيق وقت املعلِّم -٢
 . وعدم توفر العزمية لدى املعلِّم الرهبة -٣
 . عدم وضوح العناصر األساسية للتعلّم التعاوين للمعلم -٤
 ).١٢٣ص: ٢٠٠٥الديب (ضيق أفق املعلِّم  -٥

مام من فرصة التفكري جذوة االهتمام عند الطالب وحر إطفاء إىلال يعمد أينبغي على املعلِّم 
ينتهي املعلِّم يف املناقشة عند احلد الذي يسمح هلم بالشعور  أنوتنمية املبادرة لديهم عليه جيب  ،بأنفسهم

 .)٣٦ص  م، ٢٠٠١الناصر ( تهمليؤومس ليةؤون التنظيم تنظيمهم واجلهد جهدهم واملسأب
 
 
 
 



 الدراسات السابقة: ثانيا

 :مقدمة
اسات يدرك مدى االهتمام الذي يوليه الباحثون التربويون يف تنمية ن املتتبع هلذه الدرإ

املهارات النحوية للطالب يف خمتلف املراحل الدراسية ولدى مراجعة الباحث العديد من هذه 
الدراسات خاصة ما تناول منها أثر استخدام هذه اإلستراتيجية على املهارات النحوية مقابل الطرق 

الدراسات العربية واحمللية يف فروع اللغة العربية املتعددة بشكل عام   له قلةتبني. األخرى ةالتدريسي
 ويف ما يلي عرض لتلك الدراسات -للطالب املعوقني مسعياً  -ويف قواعد اللغة العربية بشكل خاص 

 :يت مت تصنيفها على النحو التايلالعربية واحمللية ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية وال

 :ين يف تدريس قواعد اللغة العربيةت اليت تناولت أثر استخدام التعلّم التعاوالدراسا
أثر طريقة التعلّم التعاوين ومنط الشخصية واجلنس ": بعنوان دراسة ،)م١٩٩٥(أجرى عثمان 

هدفت إىل فحص أثر استخدام طريقة " .الصف التاسع يف مادة قواعد اللغة العربيةطلبة  على حتصيل
. الصف التاسع يف مادة قواعد اللغة العربيةطلبة  وين ومنط الشخصية واجلنس يف حتصيلالتعلّم التعا

طالباً وطالبه، قسمت إىل ست ) ٣٣١(شعبه، بلغ عدد طالا ) ١٢(تكونت عينة الدراسة من 
أعد الباحث اختباراً . شعب جتريبية تطبق التعلّم التعاوين، وست شعب ضابطة تطبق التعلّم التقليدي

. الدراسةة عن أسئل لإلجابةمن نوع االختيار من متعدد، كما استخدم حتليل التباين الثالثي  اليحتصي
إحصائية يف التحصيل، تعزى لطريقة التعلّم  وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة

إحصائية، تعزى للجنس ولصاحل الذكور، وعدم وجود فروق  ووجود فروق ذات داللة. التعاوين
  .)انبساطي، انطوائي(إحصائية يف التحصيل تعزى لنمط الشخصية  ات داللةذ

ومما يالحظ على هذه الدراسة أا عنيت بتقصي أثر هذه اإلستراتيجية ومنط الشخصية 
واجلنس على حتصيل الطلبة يف الصف التاسع مبادة القواعد، وقد أمكن اإلفادة من هذه الدراسة 

من نوع االختيار من متعدد يف مادة القواعد الذي ساعد الباحث  صيلياًحت حيث إا تضمنت اختباراً
 يف دراسته على وضع االختبار التحصيلي من نوع االختيار من متعدد وبذلك تشات كلتا الدراستني

 .يف النتائج أيضاً حيث كانت لصاحل اموعة التجريبية بغض النظر عن اجلنس
أثر استخدام كل من التعلّم التعاوين والتعلّم " :وانبعندراسة ) م٢٠٠١( هديب كما أجرت

الفردي من خالل احلاسب يف التحصيل املباشر واملوجل لطالبات الصف العاشر األساسي لقواعد 
 . حيث هدفت لتقصي أثر التعلّم التعاوين من خالل احلاسب على مادة القواعد" النحو العريب



الصف العاشر األساسي امللتحقات يف املدارس أجريت هذه الدراسة على مجيع طالبات  وقد
وعددهن  )م٢٠٠١ -م ٢٠٠٠( يف الفصل الدراسي الثاين األوىلإربد  احلكومية التابعة ملنطقة

ربد إمدرسة وذلك حسب بيانات قسم التخطيط واإلحصاء ب) ٤٣(موزعات على  طالبة) ٣٣٨٩(
عاشر األساسي يف مدرسة رابعة من طالبات الصف الطالبة ) ٩٠(وقد تألفت عينة الدراسة من 

من جمموع طالبات الصف العاشر األساسي وقد مت توزيع ) ٪٢.٧( حيث ميثل ما نسبته ،العدوية
الطالبات يف العينة عشوائياً على ثالث جمموعات األوىل تدرس احلاسب بشكل فردي والثانية تدرس 

ت لالختبار التحصيلي لبعض القواعد بشكل تعاوين والثالثة بالطريقة التقليدية ومت إخضاع الطالبا
علماً أن عينة الدراسة  )املفعول ألجله(النحوية املقررة يف كتاب القواعد للصف العاشر لدرس 

  .طالبة) ٢٣٨٩(
أظهرت النتائج تكافؤ أداء اموعات الدراسية الثالثة يف االختبار البعدي املباشر وان طريقة 

 .يف أداء الطالبات على االختبار) ٠.٠٥=  a(إحصائية عند التعلّم مل تظهر أي أثر ذي داللة 
دون التحقق من تكافؤ  ومما يالحظ على هذه الدراسة تقسيم عينة الدراسة عشوائياً

جعل هذه الدراسة تكشف عن انعدام أثر هذه اإلستراتيجية، مما قد يفسر أن  قد اموعات مما
تجريبية، وقد أمكن االستفادة من هذه الدراسة يف كثري من اموعة الاموعة الضابطة أفضل ب

 .الوقوف على كيفية تسلسل إجراءات العمل التعاوين الذي مت فيها
برنامج مقترح لتطوير تدريس القواعد النحوية " :بعنوان دراسة )م٢٠٠٢(البكر  كما أجرى

ستخدم الباحث ا" وسطتالصف األول امل طالبباستخدام التعلّم التعاوين وأثره على التحصيل 
ملتوسط وذلك من خالل املنهج الوصفي املسحي ملعرفه واقع تدريس قواعد النحوية بالصف األول ا

قام بتطبيقها على معلمي اللغة العربية ومشرفيها وبطاقة املالحظة أداء معلمي اللغة العربية  استبانة
لى أثر الربنامج املقترح شبه جترييب للتعرف عالدراسة قي تدريس القواعد النحوية وكان منهج 

الصف األول املتوسط وقد تكون جمتمع الدراسة من  طالبالتعاوين على حتصيل باستخدام التعلّم 
باملرحلة املتوسطة وكذلك مشريف اللغة العربية يف مدينة الرياض ويقدر عـددهم  معلمي اللغة العربية

يف الصف األول  طالبيقدر عدد المشرفاً يف سبع مراكز إشرافية و) ٣٠(و معلم) ٧٥٠(حبوايل 
مدرسة متوسطة ) ٢٤٩(ينتمون إىل ) ٢٦٧٠٩(املتوسط يف مدراس التعليم العام يف مدينة الرياض 

معلم ومشرف كما اشتملت عينة ) ١١٠(وقد اختريت العينة بالطريقة العشوائية بلغ عددهم 
وكشفت ) ١٣٢(عددهم  الصف األول املتوسط بلغ طالبالدراسة على جمموعتني متكافئتني من 

بني متوسطي  )٠.٠٥ < α( نتائج الدراسة بوجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
درجات اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف اختبار التحصيل البعدي يف مستوى التراكيب 



بني ) ٠.٠٥ < α( لصاحل اموعة التجريبية كما يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
متوسطي درجات اوعة التجريبية واموعة الضابطة يف اختبار التحصيل البعدي ككل لصاحل 

 . اموعة التجريبية
وقد أمكن االستفادة من هذه الدراسة يف التحقق من تكافؤ اموعتني باإلضافة إىل اإلفادة 

 .من أوراق العمل ودليل املعلِّم

 .أثر استخدام التعلّم التعاوين يف تدريس املواد األخرىالدراسات اليت تناولت 
 أثر طريقة التعلّم التعاوين يف حتسني مستوى حتصيل"بعنوان ، دراسة )م١٩٩٨(على  أجرى

الصف الثالث األساسي يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم يف لواء األغوار طلبة 
 ةفت إىل اختبار أثر طريقة التعلّم التعاوين يف حتسني مستوى حتصيل طلبهد" الشمالية يف اللغة العربية

 ةليماالصف الثالث األساسي يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم يف لواء األغوار الش
طالباً، ) ٣٤(راسيتني ، يف شعبتني دةطالباً وطالب) ٧٢(د طالب العينة بلغ عد. يف اللغة العربية

وبعد حتليل نتائج االختبار أظهرت النتائج وجود فروق . شهرين التجربة، واستمرت ةطالب) ٣٨(و
إحصائية  إحصائية يف التحصيل تعزى لطريقة التعلّم التعاوين، ووجود فروق ذات داللة ذات داللة

إحصائية تعزى للتفاعل بني  يف التحصيل تعزى للجنس لصاحل الذكور، ووجود فروق ذات داللة
 . جلنس وطريقة التعلّم التعاوينا

 .وقد أمكن االستفادة من إجراءات هذه الدراسة وخطوات سري التجربة
أثر طريقة التعلّم التعاوين يف االستيعاب " دراسة بعنوان  )م٢٠٠٢(، العازمي كما أجرى

لتعرف وقد هدفت إىل ا"القرائي لدى طالب الصف السادس االبتدائي يف اململكة العربية السعودية 
عينة من طالب الصف  على مدى فعالية التعلّم التعاوين يف االستيعاب القرائي عن الطالب وكانت

طالباً، قسموا إىل جمموعتني، جمموعة جتريبية، وجمموعة ضابطة، ) ٤٢(السادس االبتدائي وعددهم 
ال  -لّم آداب املتع -النفط يف بالدنا : (قام الباحث بإعداد مذكرات حتضري خلمسة دروس هي

على طريقة التعلّم التعاوين، ومذكرات حتضري على ) آثار يف بالدنا -فيه شفاء للناس  -تلوث بيتك 
الطريقة التقليدية وكانت مدة هذه الدراسة مخسة أسابيع، بعدها طبق على الطالب اختبار 

على سئلة األوحتتوي هذه  يشتمل كل نص على مثان أسئلة، االستيعاب القرائي املكون من نصني
من احملكمني، كما تأكد من  عددوقد حتقق الباحث من صدق االختبار بعرضه على . فقرة) ٣٩(

ثباته وذلك بتطبيقه على عينة استطالعية من جمتمع الدراسة ومت إعادته عليها بعد أسبوعني حيث 
 . الدراسة مقبولة إلغراضوهي قيمة ) ٠.٨٩(الثبات  ةجاءت نسب



االستيعاب القرائي بشكل عام  إحصائية يف متوسط ذات داللةوبشكل عام وجدت فروق 
للطالب الذين درسوا بطريقة التعليم التعاوين، ومتوسط االستيعاب القرائي بشكل عام للطالب 
الذين درسوا بالطريقة التقليدية، حيث أبدى الطالب الذين درسوا بطريقة التعلّم التعاوين يف 

 .تفوقهم
لتعلّم التعاوين كانت ذات أثر فعال يف زيادة االستيعاب القرائي عند وذا يتبني أن طريقة ا

 .الطالب يف مادة القراءة مقارنة بأثر الطريقة التقليدية
، فأنه أمكن اإلفادة الدراسة احلاليةو) م٢٠٠٢(على الرغم من االختالف بني دراسة العازمى 

ويف  الدراسة احلاليةنة املقاربة لعدد عينة منها يف الوقوف على أداة الدراسة، ويف كيفيه توزيع العي
 .لصاحل العينة التجريبيةالدراسة تطبيق االختبار على العينة االستطالعية وقد تشاه نتائج 

أثر طريقة التعلّم التعاوين يف تنمية "بعنوان  دراسة )م٢٠٠١(الذيابات كما أجرى  ةدراس
ملديرية  التابعةامللتحقني يف املدارس احلكومية سي الصف العاشر األساطلبة  املهارات اإلبداعية عند

هدفت إىل التعرف على مدى جناح التعلّم التعاوين يف تنمية مهارات "  التربية والتعليم يف لواء الرمثا
امللتحقني يف  األساسيهذه الدراسة على طالب وطالبات الصف العاشر القراءة اإلبداعية أجريت 

 )م٢٠٠٢/م٢٠٠١(ملديرية التربية والتعليم يف لواء الرمثا خالل العام  التابعةاملدارس احلكومية 
مدرسة ) ٢١(موزعني على طالبة طالباً و )م١٩٨٨(الرمسية  اإلحصائياتوالبالغ عددهم حسب 

من ) ٩٧١(شعبه و) ٣١(مدارس و) ٩(موزعني على  )١٠١٧(منهم من الذكور  ةشعب) ٦٠(و
شعب من شعب  أربععبه تكونت عينة الدراسة من ش) ٢٩(مدرسة ) ١٢(موزعني على  اإلناث

 لإلناث، وأخرىواحدة للذكور  ،يف مدرستني من مدارس جمتمع الدراسة األساسيالصف العاشر 
وقد مت استخدام اختباراً قلبياً ومن مث بدا العمل بتطبيق التعليم التعاوين اية الفصل مث عمل اختباراً 

التعليم التعاوين يف تدريس مناهج اللغة العربية لفاعليتها يف  ثر طريقةأوكشف النتائج عن  ياًبعد
 .القدرات الفعلية العليا الطلبةتنمية املهارات اللغوية وزيادة استخدام 

فقد سعت  الدراسة احلاليةيف " شبه التجرييب "وقد أمكن اإلفادة من هذه الدراسة يف املنهج 
قراءة األمر ساعد الباحث يف االستفادة من إىل تنمية مهارات ال )م٢٠٠١(دراسة الذيابات 

تناوال املهارات  الدراسة احلاليةو )م٢٠٠١( هارات ألن دراسة الذياباتاملإجراءات الدراسة ومن 
فاعلية التعليم التعاوين يف تنمية  )م٢٠٠١(والسعي لتنميتها، حيث أظهرت دراسة الذيابات 

 .املهارات اللغوية
أثر طريقة التعلّم التعاوين والقدرة القرائية يف "سة بعنوان درا) ١٩٩٤(غباشنة كما أجرى 
هدفت إىل تقصي أثر طريقة التعلّم التعاوين والقدرة القرائية يف االستيعاب " االستيعاب القرائي



) ٦١(يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم باألردن بلغ عدد طالب العينة . القرائي
 ،على شعبتني حيث قسم اموعة التجريبية إىل مخس جمموعات تتعلّم بشكل تعاوين طالباً موزعني

وروعي يف التوزيع أن تضم كل جمموعة خمتلف القدرات القرائية . تضم كل منها ستة طالب
واستمرت الدراسة منذ بداية األسبوع األول من شهر شباط واستمر حىت اية شهر نيسان 

ود فروق يف االستيعاب القرائي بني اموعة التجريبية واموعة وكشفت الدراسة عن عدم وج
 . الضابطة ويرجع السبب إىل عدم تكيفهم مع طريقة التعلّم التعاوين باعتبارها طريقة تعلّم جديدة

حيث تناولتا االستيعاب القرائي لكن ) م٢٠٠١(يالحظ تشابه هذه الدراسة مع الذيابات 
الذيابات دراسة ن دراسة غباشة مل تظهر أي أثر هلذه اإلستراتيجية بعكس حيث إ. اختلفتا يف النتائج

اليت أظهرت أثر اجيايب هلا على اموعة التجريبية وبذلك تتشابه دراسة غباشة ) م٢٠٠١(
وقد أمكن . يف عدم وجود أي أثر لطريقة التعليم التعاوين) م٢٠٠١(مع دراسة هديب ) م١٩٩٤(

" الصف األول الثانوي"للتشابه يف املرحلة الدراسية  الدراسة احلاليةيف  االستفادة من هذه الدراسة
وكذلك يف كيفيه إعداد قائمة املهارات واملؤشرات الدالة على هذه املهارات، وقد تشابه نتائج كلتا 

 .الدراستني لصاحل اموعة التجريبية
 م التعاوين يف تدريسأثر إستراتيجية التعلّ"بعنوان  دراسة )م٢٠٠٢(وي ناشط كما أجرى

 أجريت" النصوص األدبية يف التفكري الناقد لدى طالبات الصف العاشر األساسي يف لواء الرمثا 
اللوايت يدرسن يف املدارس التابعة ملديرية  األساسيهذه الدراسة على طالب وطالبات الصف العاشر 

وقد مت ) ٣٧٨(بلغ عددهن حيث  )م٢٠٠١ -م ٢٠٠٠(للعام الدراسي  باألردنالتربية والتعليم 
املدارس يف لواء الرمثا  بإحدى) ب،أ(موزعة يف شعبتني طالبة ) ٥٢(اختبار عينة مقصودة مكونة من 

وقد مت اختبار عشوائياً لتكون جمموعة جتريبية تتلقى  )م٢٠٠١/م٢٠٠٠(يف الفصل األول لعام 
ضابطة تدريس بالطريقة  أخرىوطالباً ) ٢٨(التدريس بإستراتيجية التعليم التعاوين مكونة من 

للبنات الشاملة من طالبات الصف العاشر يف مدرسة البويضة الثانوية طالبة ) ٢٤(العادية مكونة من 
ومن مث مت حتكيمها  املهارةعلى هذه الدالة ؤشرات املو قائمة مبهارات التفكري الناقد أعدادوقد مت 

 :التاليةلدراسة إىل النتائج فصل دراسي كامل وقد توصلت ا وقد استغرقت الدراسة
الطالبات تعزى إىل  أداءبني متوسطات ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -

 .اإلستراتيجية ولصاحل اموعة التجريبية على اختبار التفكري الناقد
الطالبات على  أداءبني متوسطات ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -

 .جراء تعزى إىل إستراتيجية التعلّم ولصاحل اموعة التجريبيةإختبار التفكري الناقد كا



 :الدراسات اليت تناولت تدريس ورعاية املعوقني مسعياً
إستراتيجية مقترحة يف التعلّم التعاوين  ةليافع" :دراسة بعنوان )م٢٠٠١(مهام وسليمان  أجرى

 حيث تكونت عينة الدراسـة  "الصم طالبحنو العلوم لدى ال التحصيل ومهارات االتصال واالجتاهى عل
لصم بالعريش موعة لتلميذاً مبدرسة األمل ) ١٢(تلميذاً بالصف السابع االبتدائي منهم ) ٢٤(من 

تلميذاً مبدرسة األمل للصم بدمج كمجموعة ضابطة وتناولت العينة وحـدة  ) ١٢(تعاونية جتريبية و
من مقرر العلوم للصف السابع االبتدائي ومت إعداد دليل معلم العلـوم  ) احليوان والنبات يف بيئتنا(

اختبار حتصيلي واختبار  أجرى طالبقائم على اإلستراتيجية املقترحة إعداد الباحثني وأوراق عمل ال
الباحثني وجاءت نتـائج   إعدادالصم كل ذلك من  طالبمهارات االتصال الكلي ومقياس اجتاه ال

تدريس العلوم له أثر يف زيادة التحصيل املعريف  يفام إستراتيجية التعليم التعاوين استخد أنالدراسة 
لصـاحل اموعـة   إحصائياً  الصم كما وجدت فروق داله طالبوزيادة مهارات االتصال الكلي لل
والرسم بينما مل توجد فروق  والكتابةغة اإلشارة، وهجاء األصابع لالتجريبية من املهارات الفرعية ل

 طالباستخدام التعلّم التعاوين يف تدريس العلوم لل أنكما . الكالم قراءةني اموعتني يف مهارات ب
 .الصم له أثر فعال يف إكسام االجتاهات اإلجيابية حنو مقرر العلوم

وقد أمكن اإلفادة من هذه الدراسة يف معرفه مدى فاعلية إستراتيجية التعلّم التعاوين على 
لصم، ويف إعداد دليل املعلِّم، وأوراق العمل، واالختبار التحصيلى، وكذلك ا طالبحتصيل ال

جراءت الدراسة إويالحظ تشابه الدراستني يف تسلسل . الصم طالبمهارات االتصال الكلى مع ال
 الصم خالل هذه اإلستراتيجية طالباية بالنتائج اإلجيابية للمجموعة التجريبية من ال

مجع لغة اإلشارة للتعرف إىل اإلشارات " بعنوان دراسة )م١٩٩١(الشويكي كما أجرى 
هدفت هذه الدراسة إىل مجع لغة " الشائعة واملتداولة واملستخدمة من قبل الصم الكبار يف األردن

الصم الكبار، ممن هم فوق  واملستخدمة من قبلواملتداولة اإلشارة للتعرف إىل اإلشارات الشائعة 
واليت حققت ألعلى نسبه  مع األردين، واعتماد اإلشارات األكثر شيوعاًسن السادسة عشرة يف ات

شاري موحد خيدم جمتمع إعدت يف قاموس أاتفاق بني املفحوصني حبيث وصفت االستشارات و
 .الصم يف األردن

لشباب والشابات الصم ممن هم فوق امن جمتمع  مفحوصاً) ٥٠(تكونت عينة الدراسة من 
النوادي (ختيارهم بطريقة عشوائية من مؤسسات الصم يف األردن سن السادسة عشرة، مت ا

، وروعي يف االختبار متثل )احلكومية منها واألهلي/ الرياضية، مركز التأهل والتدريب املهين 
وللتعرف على  )٪٢٠(اإلناث  ةونسب )٪٨٠(نسبه الذكور حبيث كانت  وإناثاً اجلنسني ذكوراً

 مفهوماً) ٢٥٠(ى الصم الكبار، مث حتديد مفاهيم الدراسة وعددها لدلة وااإلشارات الشائعة واملتد



، وفق عدد من بعداً) ٥٠(ماعية واقتصادية وتعليمية مثلت تجاهلا ارتباط باحلياة اليومية من 
 وبوبت ومت ترتيبها بشكل متدرج حسب أمهيتها ووضعت يف قائمة، وكتبت تصنف. إلجراءاتا

سم، ١٥ × ٢٠وي ـون املقـة يف الدراسة بطاقة من الكرتكل مفهوم من املفاهيم الواردعلى 
 ةوذلك بأن صورت اإلشارات املعربة عن كل مفهوم من املفحوص بآل ومتت اإلجراءات التطبيق،

املفهوم املكتوب  ها، وعرض عليتصوير فيديو، حبيث دخل كل مفحوص إىل غرفة التصوير منفرد
العملية على مجيع  هذهشارة، والتقطت الصور، وكررت على البطاقة، مث أعطى إشارة البدء بعمل اإل

 فراد العينة حىت مت تصوير مجيع اإلشارات جلميع املفحوصني وجلميع املراكز يف املناطق املختلفة
تبني عدد  جداوللت هذه اإلشارات إىل أشرطة فيديو، ومت تفريغها وفرز ها وتسجيل الناتج على قن

ختلفني من أفراد العينة ونسبهم املئوية اعتمدت املفاهيم الشارات األكثر اإلفراد املتفقني واإلفراد امل
 ةمفهوم ةمث رمست هذه اإلشارات ووصفت بلغ مئوية من االتفاق ةواليت حققت أكرب نسب ،شيوعاً

 .تصف كل حركه من احلركات املعربة عن املفهوم
أعلى نسب  تراوحتراسة إذ بني أفراد عينة الد عاليةأشارت نتائج الدراسة إىل نسبه اتفاق 

 ).٪١٠٠-٦٠( بني شارية ماإلاتفاق على معظم املفاهيم ا
شارية اليت مشلتها إلوأظهرت نتائج الدراسة اتفاق بني عينة الدراسة على معظم املفاهيم ا

كرب أالدراسة يف احملافظة الواحدة وبني احملافظات ذكوراً وإناثا كما حازت املفاهيم احملسوسة على 
بني أفراد العينة مقارنة باملفاهيم اردة بشكل عام فقد حققن املفاهيم املتعلقة بأعضاء اجلسم،  اتفاق

النسب  تراوحتمن االتفاق، إذ  ةم، االجتاهات، القارات، أكرب نسباألرقام، الطعام، الشراب، األيا
رك، سفري، يف حني حققت املفاهيم اردة مثل ضمان اجتماعي ضرائب، مجا) ٪١٠٠-٪ ٨٤(بني 

 . قلأاتفاق  ةخل نسبإ... هيئة األمم
وقد أمكن الباحث االستفادة من هذه الدراسة يف التعرف على اإلشارات الشائعة واملتداولة   

الدراسة واملستخدمة من قبل الصم الكبار ممن هم فوق سن السادسة عشرة، مما يتشابه مع عينة 
 .عاقة يف كيفيه التواصل معهم بشكل أفضلمن خالل املرحلة العمرية ونوعية اإل احلالية

دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ": دراسته بعنوان) هـ١٤٢٣(كما جرت اخلشرمي 
هدفت إىل التعرف  "يف املدارس العادية دراسة مسحية لربامج الدمج يف اململكة العربية السعودية

وتقييم مدى جناح . الحتياجات اخلاصةوالطالبات من ذوي ا الطلبةعلى برامج الدمج املطبقة على 
تلك الربامج وحتديد العقبات اليت تعتريها وذلك للخروج بتوصيات تساهم يف تذليل تلك 

مشل جمتمع الدراسة مجيع املدارس احلكومية . الصعوبات وتقدمي فرص أفضل لنجاح أسلوب الدمج
بق منها برامج الدمج وختضع حتت واألهلية للبنني والبنات يف اململكة العربية السعودية اليت تط



العامة للتربية اخلاصة وقد بلغ عدد املدارس اليت استجابت لالستمارة الدراسة  األمانةإشراف 
 :مدرسة للبنات وجاءت نتائج الدراسة) ٢٨(مدرسة للبنني و) ١٣٦(مدرسة منها ) ١٦٩(

 .انتشار برامج الدمج ملختلف مناطق ومدن اململكة العربية السعودية -
أظهرت نتائج خبصوص املعدالت العمرية حيث كانت و كما مت التعامل مع معظم اإلعاقات،

سنة وعن مدى جناح برامج الدمج جاءت ) ١٧-٨(مابني .بني الطالب املدجمني مع العاديني متقاربة
فقط مما يدل على  ٪١٦وكانت نسبه اإلخفاق وعدم النجاح  ٪٨٤النتائج توضح نسبه النجاح 

 .دمج كبديل تربوي للمعاقنيمالئمة ال
اإلعاقات  ةوعن معوقات تطبيق الدمج جاءت النتائج عدم التهيئة املسبقة للمدارس وشد

 .املدجمة كانت من عوامل إعاقة الدمج لديهم
مكن اإلفادة من هذه الدراسة يف التعرف على مدى جناح برامج الدمج للطالب املعوقني أ

حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة األثر  ،الدراسة احلاليةع عينة مسعياً لتشابه عينة هذه الدراسة م
 .االجيايب هلذه الربامج كبديل تربوي للمعاقني

 التعليق العام على الدراسات السابقة
التعلّم التعاوين ملاله من أثر  فعاليةللباحث مدى  اتضحوبعد استعراض الدراسات السابقة 

م كما أنه يبعث على الفهم واحترام الذات وكسر واستيعا طالبملموس وجلي يف حتصيل ال
 وقد ظهر ذلك يف دراسة عثمانوسبب وراء التفوق والنجاح،  طالبحواجز اخلوف واخلجل لدى ال

) ٢٠٠١(والذيابات ) م٢٠٠٢(والعازمي ) م١٩٩٨(وعلى ) م٢٠٠٢(والبكر ) م١٩٩٥(
ام التعلّم التعاوين بشكل ومن املهم هنا التأكيد على استخد) م٢٠٠١(ودراسة مهام وسليمان 

  .السابقةدراسة الورد يف صحيح حىت يؤدي إىل زيادة فاعلية التفكري وبالتايل زيادة التحصيل كما 
 ىإن طريقة التعلّم التعاوين طريقة قل استخدامها يف األوساط التعليمية لذا نراها تثري لد

كري والتحصيل من جهة ومن جهة االهتمام والتشويق وهذه أمور تساعد على زيادة التف الطالب
ساعدت كما االعتماد على النفس وحب التعاون  تعزيزو طالبعث الثقة واملتعة لدى التبأخرى 

على التحليل والتنبؤ وحتمل املسئولية فنجاح الطالب مرهون بنجاح اموعة وجناح اموعة متعلق 
ت وزوال السلبية يف العالقات بينهم كما بنجاح الفرد لذا نشاهد مظاهر الترابط بني أفراد اموعا
ذوي التحصيل املنخفض واألخذ  الطلبةعملت على زيادة تبادل اخلربات فيما بينهم وتشجيع 

 .كما شوهد ذلك على أرض الواقعالفعالة بأيديهم إىل النجاح واملشاركة 
زيادة االستيعاب فمىت ما أجاد املعلِّم استخدام هذه اإلستراتيجية آتت مثارها وفاعليتها يف 



الدراسة واملدرسة ومن جهة أخرى إذا طبق بشكل خاطئ فإن يؤدي  ةوالتحصيل والدافعية وحمب
على نتائج عكسية ورمبا أبدت عدد من الدراسات عدم جدوى التعلّم التعاوين وقد يعزى ذلك إىل 

ىت أصبحت طريقة هلذه اإلستراتيجية ح طالبسوء إدارة وتنظيم ووعي املعلِّم أو ضعف استيعاب ال
 .هلم مما أفضى إىل فشلها بالنسبةتقليدية 

وميكن تفسري عدم وجود اختالف بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف كل من 
إىل اعتياد الطالب يف اموعة التجريبية طريقة ) ١٩٩٤(ودراسة غباشة ) ٢٠٠١(دراسة هديب 

ن كثري من قه بعض املقاومة للمرة األوىل، ألعند تطبي تعلّم جديدة، حيث يواجه التعلّم التعاوين
، بسبب تعودهم على التنافس ال التعاون فيما بينهم، وعلى العمل الفردي الطالب ال يبدون تعاوناً

ن جيابية، منذ أن يبشر باستخدامه، ألإ أضف إىل ذلك، أن التعلّم اجلماعي ال يترك آثاراً. ال اجلماعي
لتجريبية، مل ميارسوا هذه الطريقة يف صفوف سابقة، وبشكل تدرجيي، مما يقلل الطالب يف اموعة ا

ن إباإلضافة إىل ذلك ف. من خربم مبا يتطلبه التعلّم التعاوين من ممارسات داخل اموعات الصغرية
إىل وقت يزيد عن احلصة املخصصة، مما يستدعى أن يكون العمل يف  عمل اموعات حيتاج أحياناً

 . متتاليتني وهذا يتعارض غالبا مع جدول احلصصحصتني
 :من دراسات مالحظة األمور التالية هكما ميكن من خالل ما سبق عرض

من خالل رجوع الباحث لعدد من الدراسات اتضح له أن دراسة أثر استخدام  -١
تعد الدراسة األوىل استراتيجية التعلم التعاوين يف تنمية املهارات النحوية لدى الطالب املعوقني مسعياً 

اليت تناولت املهارات النحوية لدى الطالب املعوقني مسعياً، ومن هنا  –على حد علم الباحث –
 .اكتسبت هذه الدراسة أمهيتها وقيمتها العلمية بني مثيالا من الدراسات

 جيايب علىإعن ذلك من أثر  ينتج أظهرت عدد من الدراسات فاعلية التعلّم التعاوين وما -٢
م، عروان ٢٠٠١م، الناصر ٢٠٠١م، أبو عيشه ١٩٩٨على (حصيل ومن هذه الدراسات الت

 .)م٢٠٠٠
 .تعليمية بعينها بل تناولت مراحل دراسية خمتلفة مل تركز الدراسات على مرحلة -٣
على جنس معني بل منها ما تناول الذكور كما ورد  مل تقتصر الدراسات الواردة سلفاً -٤

ودراسة غباشة ) م٢٠٠٢(، ودراسة العازمى )م١٩٩٨(ودراسة على ) م٢٠٠٢(يف دراسة البكر 
 ، ومنها ما تناول اإلناث مثل دراسة هديب)م٢٠٠١(ودراسة مهام وسليمان ) م١٩٩٤(
) م١٩٩٥(، ومنها ما تناول الذكور واإلناث مثل دراسة عثمان )م٢٠٠٢(وشطناوى ) م٢٠٠١(

 .)م٢٠٠١( ودراسة الذيابات



الدراسات السابقة على موضوع تعليمي معني بل تناولت موضوعات كذلك مل تقتصر  -٥
 ... تعليمية متنوعة مثل موضوعات قواعد اللغة العربية والبالغة والقراءة والفيزياء

الدراسات العربية واحمللية اليت  يالحظ أيضا من خالل ما مت عرضه من دراسات قله -٦
 .تعاونية، وهذا بالطبع على حد علم الباحث تناولت املعوقني عموماً والصم خصوصاً بطريقة

النتائج اإلجيابية ألثر التعلّم التعاوين على التحصيل الدراسي واليت تؤكد قيمة التربوي  -٧
 الفعالة 

 . م التعاوين على تكوين اجتاهات اجيابية حنو اخلربات التعليميةيعمل التعلّ -٨
 .. طالبة الفروق الفردية بني الكفاءة إستراتيجية التعلّم التعاوين يف معاجل -٩

خربات التعلّم التعاوين تسهل اكتساب املفاهيم واملدركات واملهارات بدرجة اكرب من  -١٠
 .تلك املرتبطة بالتعلّم التقليدي

استخدام إستراتيجية التعلّم التعاوين حتدث تغرياً جوهرياً يف دور املعلِّم والتلميذ يف  -١١
  عملية التعلّم والتعلّم

 .يعزز التعلّم التعاوين الدافعية حنو اإلجناز -١٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 إجراءات الدراسة امليدانية

 
 
 
 

 



 الدراسةإجراءات 
 :مقدمة

 ةوتصميمه التجرييب ووصفاً تمع الدراسة وكيفيالدراسة تضمن هذا الفصل عرضاً ملنهج 
دف التعرف على أثر الدراسة  هجراءات اليت اتبعت يف هذكما تضمن عرضاً لإل ،اختيار العينة

واليت تثمل ، ية للمعوقني مسعياًاستخدام استراتيجية التعلّم التعاوين يف تنمية بعض املهارات النحو
 .وتنفيذها وحتديد األساليب اإلحصائية املستخدمة ملعاجلة البياناتالدراسة اإلعداد لتجربة 

   :الدراسةمنهج : أوالً
التجريبية اليت يقوم فيها الباحث بدراسته أثر عامل  شبه إىل فئة البحوثالدراسة  هنتمي هذت

إحدى الدراسة  هلذا استخدم يف هذ. جترييب أو أكثر على عامل متغري تابع أو أكثر) متغري(
التصميم  وعلى حنو أكثر حتديداً ،Experimental Design)(التجرييب  شبه تصميمات املنهج

 Per-Post والثانية جتريبية ف بتصميم القياس القبلي والبـعدي موعتني أحدمها ضابطـةاملعرو

Test Control Group Design )بأنه ) هـ١٤١٦(وعرفه العساف  )٤٤، م١٩٩٥ ،الشربيين
املتغري (على النتيجة ) املتغري املستقل(املنهج الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب "

 ٣٠٣ص " )التابع
إىل جمموعتني  عشوائياًالدراسة على تقسيم عينة الدراسة  هالتجرييب هلذ شبه ويعتمد التصميم

تدرس اموعة التجريبية  ،اًقبلي اًعلى كل منهما اختبار يطبقو ،جتريبية واألخرى ضابطة أحدامها
تخدام إستراتيجية التعلّم باس) مجع املؤنث السامل -مجع املذكر السامل  -املثىن (: التاليةاملوضوعات 

يكون  التجربةوبعد انتهاء ، أما اموعة الضابطة فتدرس املوضوعات السابقة بالطريقة املعتادة، التعاوين
 .)التعلّم التعاوين( قياس األثر الذي أحدثه املتغري املستقلدف مجموعتني لل اًبعدي اًاختبارهناك 

 :الدراسةجمتمع : ثانيا
يف مدينة الرياض بربامج الدمج امللحقة  )الصم -فئة اإلعاقة السمعية ( خلاصةربية اطالب الت

  ه١٤٢٨/١٤٢٩ومعهد األمل الثانوي الفين بالرياض يف العام الدراسي مبدراس التعليم العام 
 . ه١٤٢٨/١٢٤٩طالباً حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم ) ٣٥(والبالغ، عددهم 

 :العينة
ب الصف األول الثانوي بربنامج األمل امللحق بثانوية موسى بن نصري طاللقد مت اختيار 

وطالب  ،طالباً وذلك لكون الباحث مدرساً فيها) ١٨(كمجموعة جتريبية وعددهم  مبدينة الرياض



 )*(بالرياض وبرنامج عبد الرمحن بن مهدي الثانوي )*(الصف األول الثانوي مبعهد األمل الفين
علماً بأنه مت استبعاد طالبني بسبب  طالباً) ١٧(نة الدراسة املتكونة من كمجموعة ضابطة ليمثل عي

ازدواجية اإلعاقة لديهم حيث وجد عند أحدهم صمم باإلضافة إىل ختلف عقلي واآلخر كان لديه 
بداء قدرة على االنسجام إوقد اختريت هذه املرحلة ملا يتوقع من  ،باإلضافة إىل الصمم إعاقة بصرية

تراتيجية وفهم التعليمات املوجهة هلم فهماً صحيحاً وكذلك إبداء قدر من التعاون مع هذه اإلس
هذا باإلضافة إىل ما ملسه الباحث من خالل خربته . املطلوب وخاصة أثناء العمل ضمن جمموعات

للصف األول الثانوي من تذمر العديد من طالب هذا الصف من صعوبة وكثافة املادة  كمعلم
لقة بقواعد اللغة العربية املقررة من قبل األمانة العامة للتربية اخلاصة وقد مت التطبيق التعليمية املتع

على مجيع الطالب املعوقني مسعياً يف الصف األول الثانوي مبدينة الرياض لتحقيق الضبط يف نتائج 
ا حيقق الطالب املنتسبني للمدرسة من سكان احلي ومجيعهم من السعوديني مم وألنالدراسة احلالية 

التكافؤ يف الثقافة العامة املشتركة واخللفية االجتماعية وكذلك ضبط املتغريات املادية يف التجربة 
يضاف إىل ذلك . حيث يتوافر التماثل يف مساحة الفصول الدراسية والتهوية واإلضاءة واألثاث

د مت اختيار وجود فصول دراسية ذات مساحات مناسبة لتطبيق أسلوب اموعات التعاونية وق
برنامج موسى بن نصري الثانوي كمجموعة جتريبية يدرس باستخدام إستراتيجية التعلّم التعاوين 
وبرنامج عبد الرمحن بن مهدي ومعهد األمل الثانوي كمجوعة ضابطة تدرس بطريقة تقليدية وقد 

 ،طالباً) ١٨( كان عدد طالب الصف األول الثانوي يف برنامج األمل امللحق بثانوية موسى ين نصري
 .طالب مثانيةطالب وبرنامج عبدالرمحن بن مهدي ) تسعة( وكان طالب املعهد الثانوي الفين

 :أدوات الدراسة وموادها البحثية
) مجع املؤنث السامل -مجع املذكر السامل  -املثىن (قام الباحث بإعداد دليل للمعلم يف تدريس 

 .للطالب بناًء على هذا الدليل راقاًوكما أعد أ ،يبيةباستخدام التعلّم التعاوين للمجموعة التجر
 :وفيما يلي توضيح خلطوات إعداد هذه املواد

 :دليل املعلِّم: أوال
 : ويشتمل دليل املعلم على اآليت

 :حتديد أهداف التعلّم -١
ام ق مث) مجع املؤنث السامل -مجع املذكر السامل  -املثىن (قام الباحث بتحديد أهداف التعلّم يف 

                              
 .تلك المؤسسات التربوية الموجودة في بيئة ال يوجد بها طالب سامعون: األمل الفني معهد *
تلك الفصول الملحقة بالمدارس العادية بحيث يدمج فيها الطالب الصم مع الطالب السامعون : برامج األمل *

 .تحت إشراف إدارة التربية الخاصة



لتحديد مستويات األهداف ) هـ١٤٢٨( فقيهوقد استخدام الباحث تصنيف . صياغتها سلوكياًب
 .)التصويب ،التحليل ،التكوين، التطبيق ،الفهم ،التعرف(: واليت مشلت

 :تقسيم الدروس -٢
 ،كل درس يف حصتني املعلم حبيث يعطي ،قام الباحث بتقسيم الدروس اليت بلغت ثالثة دروس

 .ع احلصص ست حصص لتغطية املوضوعات املراد تناوهلاويكون جممو
 :الالزمة لتحقيق األهداف وأدواا يف كل درسالتدريبات حتديد  -٣

وبعض  ،قام الباحث بتحديد األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف بالرجوع إىل كتاب الطالب
مث قام  ،ع األنشطة املناسبةكما استفاد الباحث من خربته يف تدريس املادة يف وض ،كتب اللغة العربية

 .بتحديد األدوات الالزمة لكل نشاط
 : حتديد التقومي املناسب لألهداف -٤

وقد وضع الباحث . وذلك بوضع أسئلة يف املستويات املعرفية املستخدمة يف هذه الدراسة
 .بعض األسئلة كتقومي فردي للمسامهة يف بناء املسؤولية الفردية

 : درس اإلعداد النهائي لكل -٥
 : اخلطة تشمل هوهذ 
 .األدوات والوسائل املستخدمة يف الدرس) ب   أهداف الدرس )  أ 
 أسئلة التقومي ) د   .خطه سري الدرس) ج

 :وضع بعض االختبارات الفردية القصرية -٦
 وهذه االختبارات تعطى يف بداية الدرس. وذلك دف بناء املسؤولية الفردية لدى الطالب 

 : دمه الدليلإعداد مق -٧
. وكيفيه ،والتعريف بعناصره األساسية ،وذلك دف توضيح مفهوم التعلّم التعاوين للمعلم

 .ختطيط وتنفيذ الدروس باستخدامه
 :أوراق الطالب: ثانياً

 :وتشتمل هذه األوراق ما يلي
 أجزاء نظرية لبعض الدروس )  أ 

 أوراق عمل ) ب
 .إلجابةروعي يف هذه األوراق ترك مساحة كافية ل



 أوراق االختبارات الفردية 
مت عرضها على جمموعة من املتخصصني يف  ،بعد االنتهاء من إعداد دليل املعلِّم وأوراق الطالب

وذلك دف التحقق من سالمة صياغة األهداف  ،املناهج وطرق التدريس والتربية اخلاصة واللغة العربية
 .الباحث باملالحظات واآلراء اليت اقترحها احملكمون وقد اخذ ،واخلطط التدريسية ومناسبتها للطالب

  :الدراسة اةأد
 :عن أداة الدراسة النقاط التاليةتضمن احلديث 

 :نوع األداة املستخدمة -١
من أجل حتقيق هدف الدراسة املتمثل بتقصي أثر استخدام استراتيجية التعلّم التعاوين يف    

عوقني مسعياً يف الصف األول ثانوي وستكون األداة الرئيسة تنمية بعض املهارات النحوية للطالب امل
التعرف، الفهم، (جمموعة من املهارات النحوية وهي مهارة  املستخدمة يف هذه الدراسة عبارة عن
اختبار حتصيلي موضوعي من نوع اختيار من ( من خالل) التطبيق، التحليل، التكوين، التصويب

، ص  ه١٤١٨غامن ") (املوضوعية انتشاراً وأكثرها صدقاً وثباتاًأكـثر االختبارات "متعدد إذ انه 
 :، كما أن هذا النوع من االختبارات يتميز بعدة ميز منها)١٣٥

 .تقلل من العوامل الذاتية اليت تتحكم يف املصحح عند تقدير الدرجات -١
 .تسمح بتقومي عدد كبري من الطالب -٢
 .تغطي مساحات واسعة من احملتوى -٣
 )١٤٣، صم١٩٩٨ ،صاحل(هله التصحيح وسريعة التقديرس -٤
 :أداة الدراسة -٢

وقد مت  )١٢٢(رقم  صفحةاستخدم الباحث قائمة باملهارات النحوية احملكمة سابقاً انظر 
االستئذان من صاحب القائمة باستخدامها يف هذه الدراسة وتطويعها لتتكيف وقدرات املعوقني 

 ،وصعوبات التعلّم ،ناهج وطرق التدريس وأساتذة التربية اخلاصةمسعياً حسب ما وجه أساتذة امل
والتربية اخلاصة  ،ومعلمي اللغة العربية ،وعدد من مشريف اللغة العربية والتربية اخلاصة ،وعلم النفس

ومن مث وضع اختبار تضمن تلك املهارات السابقة على املوضوعات  )١٧٠(صفحة رقم انظر 
مجع املذكر  - املثىن(املوضوعات هي . لغة العربية للصف األول ثانوياملقررة يف كتاب قواعد ال

 ).مجع املؤنث السامل -السامل 
 : طريقة بناء االختبار

مبا أن االختبار يقيس تنمية بعض املهارات النحوية للطالب املعوقني مسعياً فقد استخدم 
 :الباحث تصميم االختبارات املوضوعية

مجع  -املثىن (ات دراسية من كتاب قواعد اللغة العربية وهـي حدد الباحث ثالثة موضوع -



  .وهي الدروس األوىل يف املادة للفصل الدراسي الثاين) مجع املؤنث السامل -املذكر السامل 
قام الباحث باالطالع على حمتوى هذه املوضوعات الدراسية وقد روعي يف اختيار  -

وانب احملتوى املختلفة وان تكون مناسبة ألهداف املنهج حمتويات فقرات االختبار أن تكون ممثله جل
 ). ٨(الدراسي وفلسفته انظر امللحق رقم 

فقرة متنوعة ومنظمة بطريقة تتفق وطبيعة ) ٣٧(صياغة أسئلة االختبار الذي تكون من  -
املنتظرة وان يكون لكل فقرة مهارة حمددة ليتم القياس بشكل حمدد  طالباملوضوع واستجابات ال

استبعد الباحث املشتتات الضعيفة واستبدهلا مبشتتات أخرى مناسبة يف ضوء اإلرشادات اليت وجه و
 ). ١٣(ا احملكمون انظر امللحق رقم 

 :وقد روعي يف تصميم االختبار الشروط التالية
 أن يكون السؤال حمدداً  -١
 أن تكون الفقرات صادقةً  -٢
 أن تكون العبارات واضحةً ودقيقةً  -٣
 ابات االختبار من متعدد مكون من ثالث بدائل أن تكون إج -٤
٥-  وشكلٍ واحد أن تكون اإلجابات ذات طولٍ واحد 
 .أن توزع اإلجابات الصحيحة عشوائيا -٦

 :صدق أداة الدراسة -٣
قياس االختبار فعالً أو حقيقة ما ) " م١٩٩٦(أبو لبدة  أشار إليه االختبار الصادق هو كما

من احملكمني  عددق من صدق األسئلة املوضوعية بعرضها على ، أمكن التحق٢٤٢ص" وضع لقياسه
املتخصصني يف علم النفس التربوي واللغة العربية وأساليبها والتربية اخلاصة ممن حيملون درجة 

خر من املشرفني التربويني ومعلمي التربية اخلاصة وقد تسلم كل عضو منهم آالدكتوراه وعدد 
وأخذ رأيهم مبدى متثيل هذه األسئلة ومشوهلا حملتوى موضوعات  ،ةصورة عن االختبار بصورته األولي

االختبار وكذلك إبداء الرأي باملشتتات والبدائل لكل فقرة وإعطاء املالحظات حوهلا ويف ضوء 
 ) ١٤(انظر امللحق رقم  .السادة احملكمني اآلراء اليت مجعت

 

 :ارات النحوية الستعدد أسئلة االختبار التحصيل كل موضوع يف امله): ١(جدول 
 اموع التصويب التكوين التحليل التطبيق الفهم التعرف املوضوع م
 ١١ ١ - ٢ ٤ ١ ٣ املثىن ١
 ١٥ ١ ٢ ٤ ٣ ٢ ٣ مجع املذكر السامل ٢
 ١١ ٣ ٢ - ٢ ١ ٣ مجع املؤنث السامل ٣

 ٣٧ ٥ ٤ ٦ ٩ ٤ ٩ اموع



وذلك على . سؤاالً ٣٧لغ الختبار التحصيلي يبأن عدد أسئلة ا) ١(يتضح من اجلدول 
 ،أسئلة يف مهارة التطبيق) ٩( ،أسئلة يف مهارة الفهم) ٤(أسئلة مهارة التعرف، ) ٩(النحو التايل 

وهي . أسئلة يف مهارة التصويب) ٥( ،أسئلة يف مهارة التكوين) ٤( ،أسئلة يف مهارة التحليل) ٦(
  .املوضوعات النحوية املراد تناوهلا موزعة على

 
 :توزع أسئلة االختبار التحصيلي على املهارات النحوية التالية: )٢(جدول 

 اموع أرقام األسئلة يف االختبار التحصيلى املـهارة
 ٩ ١٣,٢٨,١٩,١٨,١٧,٩,٦,٥,٤ التعرف
 ٤ ٣٧,٣٦,٣٢,٢٧ الفهم
 ٩ ٣١,٢٣,٢٠,١٢,١١,١٠,٣,٢,١ التطبيق
 ٦ ٢٩,٢٢,١٦,١٥,١٤,٧ التحليل
 ٤ ٣٥,٣٤,٣٣,٣٠ التكوين

 ٥ ٢٦,٢٥,٢٤,٢١,٨ تصويبال
 ٣٧  اموع

 )٣٧(لالختبار التحصيلي هي  النهائيةالدرجة ) *(

 :التجربة االستطالعية لالختبار
مت إجراء التجربة االستطالعية لالختبار على طالب الصف األول الثانوي مبعهد األمل الليلي 

 )٢(اجلدول رقم . طالباً) ١٨(البالغ عددهم  ،الثانوي بالرياض
 :كان اهلدف من التجربة االستطالعية الختبار التحصيل ما يليو

 .السؤال مل سهولةحساب معا -١
 .حساب معامل التمييز لفقرات االختبار -٢
 حساب معامل ثبات االختبار -٣
 .حساب معامل حتديد زمن االختبار -٤

 
 
 
 
 



 )١٨= ن ( :العينة االستطالعية.  )٣(جدول رقم 
 رتباطمعامل اال معامل السهولة رقم السؤال

 معامل التمييز )صدق االتساق الداخلي(
٠.٠٠ *٠.٥٤١٧ ٠.٨٣ ١ 
٠.٢٥ ٠.٤٦٠٣ ٠.٧٢ ٢ 
٠.٢٥ **٠.٧٢٠٩ ٠.٦١ ٣ 
٠.١٣ *٠.٥٨٩١ ٠.٧٢ ٤ 
٠.١٣ ٠.٠٧٩٣ ٠.٩٤ ٥ 
٠.١٣ *٠.٥٧٤٧ ٠.٧٢ ٦ 
٠.٢٥ **٠.٧٥٦٧ ٠.٥٦ ٧ 
٠.٢٥- ٠.٠١٣٦ ٠.٦٧ ٨ 
٠.٣٨ *٠.٥٨٩٠ ٠.٥٦ ٩ 
٠.٢٥ **٠.٨٣٤١ ٠.٥٦ ١٠ 
٠.١٣ **٠.٦٥٢٦ ٠.٦٧ ١١ 
٠.٣٨ ٠.٣١٢٧ ٠.٦٧ ١٢ 
٠.٥٠ ٠.١٩٠٣ ٠.٦٧ ١٣ 
٠.٣٨ ٠.٢٤٤٧ ٠.٦٧ ١٤ 
٠.١٣ **٠.٥٩٧٦ ٠.٤٤ ١٥ 
٠.٠٠ *٠.٥٤١٧ ٠.٨٣ ١٦ 
٠.٥٠ ٠.١٩٥٠ ٠.٦١ ١٧ 
٠.٣٨ ٠.١٢٨٥ ٠.٧٨ ١٨ 
٠.٥٠ *٠.٥١١٦ ٠.٥٦ ١٩ 
٠.٥٠ **٠.٦٦٠١ ٠.٥٠ ٢٠ 
٠.٣٨ *٠.٥٨٩٠ ٠.٥٦ ٢١ 
٠.٣٨ **٠.٧٨٢٥ ٠.٥٦ ٢٢ 
٠.٧٥ **٠.٦١١٨ ٠.٣٣ ٢٣ 
٠.٥٠ ٠.٣٧٩١ ٠.٦١ ٢٤ 
٠.١٣ **٠.٦٢١٨ ٠.٧٨ ٢٥ 
٠.٠٠ *٠.٥٣٦٨ ٠.٦١ ٢٦ 
٠.٦٣ **٠.٦١٠٥ ٠.٤٤ ٢٧ 
٠.٣٨ ٠.٤٣٥١ ٠.٦٧ ٢٨ 
٠.٣٨ *٠.٥٧١٠ ٠.٦٧ ٢٩ 
٠.٣٨ ٠.٢٢١٠ ٠.٧٨ ٣٠ 
٠.٥٠ **٠.٨٨١٤ ٠.٤٤ ٣١ 
٠.٦٣ *٠.٥٥٧٦ ٠.٥٠ ٣٢ 
٠.١٣- ٠.١٦٣٤ ٠.٨٣ ٣٣ 
٠.٨٨ **٠.٦٥٥٨ ٠.٢٨ ٣٤ 
٠.٠٠ ٠.١٤٧٤ ٠.٥٠ ٣٥ 
٠.٢٥ **٠.٧٥١٦ ٠.٣٩ ٣٦ 
٠.٣٨ **٠.٦٨١٤ ٠.٦١ ٣٧ 

 ٠.٠١دالة عند  **    ٠.٠٥دالة عند  *



وقد كان اهلدف من التجربة االستطالعية التعرف على واقعية االختبار وجودته والزمن الذي 
عند تطبيق االختبار  ليت قد حتصلالعوائق ا ةسوف يستغرقه الطالب يف حل هذه األسئلة ومعرف

 :قاط التاليةنن وجدت حيث مت ذلك وفق البشكل ائي إ

 السؤال  ةحساب معامل سهول
 عن السؤال إجابة اعبارة عن نسبة عدد الطالب الذين أجابو" بأنه ) م١٩٧٠(يعرفه الغريب 

 وميكن حسابه ٦٤٣ص" على نفس السؤال  اصحيحة إىل جمموعة الطالب املفحوصني الذين أجابو
 :بالطريقة التالية

 
 عدد اإلجابات اخلاطئة+ عدد اإلجابات الصحيحة  = معامل سهولة السؤال  عدد اإلجابات الصحيحة

 
وبذلك ) ٠.٩٤( ألن معامل سهولته كانت) ٥(لذلك قام الباحث باستبعاد السؤال رقم 

حيث إن السؤال الذي  )٠.٨٣-٠.٣٨(تراوحت املعامالت ملفردات االختبار التحصيلى ما بني 
يكون شديد الصعوبة والسؤال الذي يزيد معامل الصعوبة فيه ) ٠.١٥(يقل معامل الصعوبة فيه عن 

 .يكون شديد السهولة )٠.٨٥( عن

 :حساب معامل التمييز
  ."مل الذي يتم من خالله التمييز بني الطالب األقوياء والضعافااملع"يقصد به 

 )٤٠ص  ،  ه١٤٢٨اجلهيمي ( يف )٢٤٨ ، ص  ه١٤١١( عبد السالم
 :تباع اخلطوات التاليةامت حساب معامل التميز لكل سؤال من أسئلة االختبار ب

 .ترتيب درجات الطالب من األعلى إىل األسفل -١
٪ متثل ٥٠٪ متثل الدرجات العليا و٥٠: تقسيم درجات الطالب إىل جمموعتني -٢

  .الدراجات الدنيا
 .ين أجابوا إجابات صحيحة يف كل جمموعة على سؤالالذ طالبحتديد عدد ال -٣

 :تطبيق املعادلة التالية
 س د -س ع 

 =   يز يمعامل التم
 ن  ٢/١

            



ولقد مت استبعاد األسئلة ما دون ذلك  ٠.٢٥ويقبل السؤال إذا مل يقل معامل متييزه عن 
 )٠.٨٨ -٠.٢٥(حيث أصبحت ما بني 

 حيث إن
 .صحيحة يف اموعة العليا ةجابإين أجابوا الذ طالبعدد ال/ س ع 
  .يف اموعة الدنيا صحيحة إجابةالذين أجابوا  طالبعدد ال/ س د 

 يف اموعتني  طالبعدد ال  / ن 
 

 زمن الطالب األخري+ زمن الطالب األول 
 =حتديد زمن االختبار  -ت 

٢ 
 

دقيقة ) ٣٠( على األسئلةابته إجحظ الباحث أن الزمن الذي يستغرقه أول طالب يف وقد ال
اتضح أن  السابقةعلى األسئلة وباستخدام املعادلة إجابته دقيقة يف ) ٤٥(آخر طالب استغرق 

  .دقيقة) ٤٠(الوقت املناسب 

 :حساب معامل ثبات االختبار
النتائج نفسها إذا ما طبق على عينة من املمتحنني  االختبار يقصد بثبات االختبار أن يعطى

 :حسب اجلدول التايل ةمرة يف ظروف متشا أكثر من
 

 حساب معامل ثبات االختبار. )٤(جدول رقم 
 ثبات التجزئة النصفية ألفا كرنباخ عدد البنود

٠.٨٥٨٤ ٠.٩٠٨٠ ٢٤ 

 :صدق االختبار
من احملكمني املتخصصني يف املناهج  عددعرض االختبار على  ،للتحقق من صدق االختبار

لعربية والتربية اخلاصة وصعوبات التعلّم وعلم النفس ومشريف ومعلمي وطرق التدريس واللغة ا
 .اللغة العربية والتربية اخلاصة واملهتمني بشؤون املعوقني مسعياً

وقد اعترب الباحث األخذ مبالحظات السادة احملكمني مبثابة الصدق الظاهري وصدق احملتوى 
لدراسة هذه ذلك فقد اعترب الباحث أداة ا على وبناًء) ١٢٩م، ص١٩٨٧عودة واخلليلي (لالختبار 

 .صاحلة إلغراض الدراسة



 :تصميم الدراسة
: التجرييب يف إجراء هذه الدراسة حيث استخدم الباحث جمموعتني همت اعتماد التصميم شب  
باستخدام التعلّم التعاوين  )ومجع املذكر السامل ومجع املؤنث الساملاملثىن (تدريس " التجريبية"األوىل 

الذي مت حتديد إجراءاته بتنفيذ وبيان دور الطالب ودور املعلِّم يف تنفيذ النشاطات املعتمدة وأداة 
 ،)١٠(وموصوفة يف دليل املعلِّم انظر امللحق رقم  ).١٤(التعلّم كما هي حمددة انظر امللحق رقم 

 )مل ومجع املؤنث الساملومجع املذكر السا املثىن( بتدريسيقوم املعلِّم " ضابطة " واموعة الثانية
أثر املتغري  ريبية قياسات قبلية وبعدية ملعرفةوجرى للمجموعتني الضابطة والتج. بالطريقة العادية

 -نحوية باستخدام أداة الدراسة الهارات املالتابع وهو استراتيجيات التعلّم التعاوين على تنمية 
 . وعلى اموعتني الضابطة والتجريبية -االختبار 
 

 )٥(دول رقم ج
 توزيع األسئلة على املوضوعات النحوية بعد إجراء التجربة االستطالعية

 اموع قام األسئلة يف االختبار التحصيليأر املهارة
 ٥  ١٧,٩،،١٣,٢٨,١٩ التعرف
 ٤ ٣٧,٣٦,٣٢,٢٧ الفهم
 ٧ ٣١,٢٣,٢٠,١٢,١٠,٣,٢ التطبيق
 ٤ ١٤,٧، ٢٩,٢٢ التحليل
 ٢ ٣٤,٣٠ التكوين
 ٢ ٢٤,٢ التصويب
 ٢٤  اموع

 :الدراسة تنفيذ جتربة
إىل احلصول  تبدأت مرحلة تنفيذ التجربة اليت هدفالدراسة  ةبعد االنتهاء من إعداد أدا  

 :اجلوانب التالية ىوتشمل هذه املرحلة عل ،على البيانات الالزمة الختبار صحة الفروض

 : ما قبل تنفيذ الدراسة إجراءات
 :يتات يف تنفيذ هذه الدراسة وهي كاآلمن اخلطو قام الباحث بإتباع عدد

نطقة الرياض بناًء على خطاب سعادة مدير مبحصل الباحث على إذن رمسي من إدارة التعليم  -١
عام التعليم مبنطقة الرياض بتطبيق الدراسة ومت احلصول على هذه املوافقة بتاريخ 



 ).٣(انظر امللحق رقم   ه١٨/١/١٤٢٩
سري  ةوكيفيالدراسة قام الباحث مبقابله مدير املدرسة وتعريفه بأمهية : ةالتجهيز لتنفيذ التجرب -٢

 .الدراسة وعدد الدروس اليت يتطلبها التطبيق مع تفقد الوسائل واألدوات التعليمية الالزمة
تضمنت أهداف الدراسة احلالية قياس أثر استخدام إستراتيجية : ضبط العوامل غري التجريبية -٣

تنمية بعض املهارات النحوية للطالب املعوقني مسعياً يف الصف األول ثانوي  التعلّم التعاوين يف
ن ة الضابطة والتجريبية على الرغم من أوذلك يستدعي التأكد من تكافؤ كل من اموع

التوزيع العشوائي من شأنه أن حيقق التكافؤ بني اموعتني إال أن الباحث عزم أن يتثبت من 
 : خالل ضبط املتغريات على النحو التايل وجود هذا التكافؤ فعالً

 العمر الزمين  -
راعى الباحث تكافؤ اموعتني التجريبية والضابطة من حيث متغري العمر الزمين حيث قام 

حيث بلغت أعمار مجيع إفراد العينة  ،الباحث باالطالع على سجالت الطالب لدى كل مدرسة
ئن الباحث على تكافؤ اموعتني التجريبية والضابطة من سنة تقريباً وهذا يطم) ١٦( )اموعتني(

 حيث العمر الزمين ألفراد عينة الدراسة
 :املستوى االقتصادي واالجتماعي -

حياء متقاربة شرق الرياض وهلا نفس الطالب يعيشون يف منطقة واحدة وأ جمموعة نظراً ألن
ستوى االجتماعي واالقتصادي بني عينة الثقافة واجلنسية والذي ومن شأنه أن يعمل على تقارب امل

 .الدراسة
 :حتصيل مادة القواعد يف العام السابق والتقدير العام ألفراد العينة -

التحصيل  ةحيث مت االطالع على سجالت طالب اموعتني التجريبية والضابطة وذلك ملعرف
 .يف مادة القواعد يف العام السابق

لبدء بتطبيق التجربة قام الباحث باحلصول على درجات للتحقق من تكافؤ اموعتني قبل ا
، مث قام باستخدام اختبار الدراسي األولالتجريبية والضابطة يف الفصل : حتصيل طالب اموعتني

لداللة الفروق بني جمموعتني مستقلتني، حيث مت حساب الفروق بني اموعة التجريبية  وتين -مان 
بني اموعتني يف التحصيل السابق واجلدول  ةكون هناك فروق دالواموعة الضابطة لتتحقق من 

 :يبني النتائج اليت مت التوصل إليها) ٦(رقم 
 
 



 )٦(  رقم جدول
 بني اموعة التجريبية قلداللة الفرو) Mann-Whitney(وتين  - اختبار مان

 )للتحقق من تكافؤ اموعتني(واموعة الضابطة يف التحصيل السابق 

املتوسط  العدد موعاتا
 احلسايب

مستوى  Uقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب
 الداللة

 التعليق

 ٣٢٦.٠٠ ١٩.١٨ ٧٨.٩٤ ١٧ التجريبية
 غري دالة ٠.١٩١ ٩٩.٠٠

 ٢٣٥.٠٠ ١٤.٦٩ ٧٣.٦٣ ١٦ الضابطة

مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة  غري دالة) يو(أن قيمة ) ٦(يتضح من اجلدول رقم 
صائية بني التحصيل السابق للمجموعة التجريبية وحتصيل اموعة الضابطة وبذلك يتحقق إح

 .التكافؤ بني اموعتني يف التحصيل السابق قبل تطبيق التجربة

 :املعلِّم القائم بالتدريس
بتدريس كل من  معلمي اللغة العربيةقام الباحث بنفسه بتدريس اموعة التجريبية وقام 

جتمع الباحث ا الضابطتني يف املعهد الثانوي وبرنامج عبدالرمحن بن مهدي الثانوي بعد أن اموعتني
مع كال املعلمني وعرفهم باملهارات النحوية املراد تنميتها للطالب املعوقني مسعياً، كما زودهم بقائمة 

 .  املهارات النحوية بصورا النهائية

 :زمن التدريس
ة أسابيع مبعدل حصتني كل أسبوع لكل من اموعتني الضابطة استمرت عملية التدريس أربع

 .والتجريبية

 :االختبار القبلي
 .تحقق من تكافؤ اموعتنيلل ٩/٢/١٤٢٩قام الباحث باختبار اموعتني يف يوم السبت 

 
 
 
 
 
 



 )٧( رقم جدول
 بني اموعة التجريبية قلداللة الفرو) Mann-Whitney(وتين  - اختبار مان

 )للتحقق من تكافؤ اموعتني(موعة الضابطة يف االختبار التحصيلي قبل تطبيق التجربة وا

املتوسط  العدد اموعات املهارة
 *احلسايب

متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

مستوى  Uقيمة 
 الداللة

 التعليق

 غري دالة ٠.٤٦٥ ١١٥.٥ ٢٦٨.٥ ١٥.٧٩ ٣٢.٩٤ ١٧ التجريبية قبلي -التعرف 
 ٢٩٢.٥ ١٨.٢٨ ٤١.٢٥ ١٦ الضابطة

 غري دالة ٠.٩٢٩ ١٣٣.٥ ٢٩١.٥ ١٧.١٥ ٣٥.٢٩ ١٧ التجريبية قبلي –الفهم 
 ٢٦٩.٥ ١٦.٨٤ ٣٤.٣٨ ١٦ الضابطة

 غري دالة ٠.٢٩٢ ١٠٦.٠ ٢٥٩.٠ ١٥.٢٤ ٣٩.٥٠ ١٧ التجريبية قبلي -التطبيق 
 ٣٠٢.٠ ١٨.٨٨ ٤٨.٢١ ١٦ الضابطة

 غري دالة ٠.٦٣١ ١٢٢.٥ ٢٧٥.٥ ١٦.٢١ ٤٥.٥٩ ١٧ التجريبية قبلي -التحليل 
 ٢٨٥.٥ ١٧.٨٤ ٥٣.١٣ ١٦ الضابطة

 غري دالة ٠.٢١٧ ١٠١.٠ ٣٢٤.٠ ١٩.٠٦ ٣٢.٣٥ ١٧ التجريبية قبلي -التكوين 
 ٢٣٧.٠ ١٤.٨١ ١٨.٧٥ ١٦ الضابطة

 غري دالة ٠.٩٠١ ١٣٢.٠ ٢٨٥.٠ ١٦.٧٦ ٢٦.٤٧ ١٧ التجريبية قبلي -التصويب 
 ٢٧٦.٠ ١٧.٢٥ ٢٨.١٣ ١٦ الضابطة

 –الدرجة الكلية 
 قبلي

 غري دالة ٠.٨٧٣ ١٣١.٠ ٢٨٤.٠ ١٦.٧١ ٣٦.٧٦ ١٧ التجريبية
 ٢٧٧.٠ ١٧.٣١ ٤١.١٥ ١٦ الضابطة

 درجة ١٠٠مت حتويل متوسط الدرجات لتصبح من  *
 

غري داله مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة ) يو(أن قيمة ) ٧(يتضح من اجلدول رقم 
 بني حتصيل اموعة التجريبية وحتصيل اموعة الضابطة وبذلك يتحقق التكافؤ بني اموعتني ةصائيإح

 .يف التحصيل قبل تطبيق التجربة

 :إجراءات تنفيذ التجربة
 :وتشمل اخلطوات التالية

حدد الباحث عينة الدراسة من طالب الصف األول ثانوي يف برنامج األمل امللحق بثانوية  -١
ن نصري وطالب برنامج عبد الرمحن بن مهدي وطالب الصف األول الثانوي مبعهد موسى ب

 .  ه١٤٢٩/ ٩/٢لفصل الدراسي الثاين األمل الثانوي الفين بالرياض يف بداية ا
لتحديد معهد األمل الثانوي وطالب برنامج عبد الرمحن بن مهدي . استخدم الطريقة القصدية -٢



 ،الباً وبرنامج موسى بن نصري الثانوي جمموعة جتريبيةط) ١٨(كمجموعة ضابطة وعدد طالا 
 طالباً ) ١٧(وعدد طالا 

غطى ثالثة   ه٩/٢/١٤٢٩اموعتني الختبار قبلي للمهارات النحوية بتاريخ الباحث خضع أ -٣
من أجل ) مجع املؤنث السامل -مجع املذكر السامل  -املثىن (موضوعات يف الكتاب املقرر هي 

عدم وجود فروق ) وتين -مان (هذا وقد كشفت نتائج اختبار  ،موعتنيحتقق من تكافؤ ا
اموعة الضابطة يف اختبار  ،بني متوسط درجات اموعة التجريبية ةذات داللة إحصائي

لذا ميكن أن نعترب اموعتني متكافئتني قبل البدء بتنفيذ التجربة انظر  ،املهارات النحوية القبلي
 ).٧(اجلدول رقم 

وذلك لشرح أسس   ه١٠/٢/١٤٢٩جتمع الباحث بطالب اموعة التجريبية يوم األحد ا -٤
التعلّم التعاوين هلم ومت ذلك من خالل تعريفهم مبعىن التعلّم التعاوين وكيفيه تنفيذه واألدوار 

النجاح لورقة العمل  تواملهام واملهارات االجتماعية املطلوب حتققها ومت أيضا شرح حمكا
 .  ما مت تعريف الطالب مبجموعام وطلب من كل جمموعة حتديد اسم هلاوالتقومي ك

وذلك ) ضعيف -متوسط -قوي (صنف الباحث أفراد كل جمموعة إىل ثالث مستويات  -٥
صد من هذا التقسيم السابق املزاوجة بني وقد قُ ،استناداً إىل نتائجهم على االختبار القبلي
قدر بكثري أن الطالب الصم ساعد بعضهم بعض؛ وألالطالب مبختلف مستويام التحصيلية لي

 . جادة طرق التواصل معهمإمن املعلم مهما متكن من 
ونظراً لتخوف الطالب من هذه   ه١١/٢/١٤٢٩بدأ التطبيق الفعلي لتجربه يوم االثنني  -٦

لطالب ولن ليعترب تدريب ) املثىن(التجربة اجلديدة فقد مت إبالغهم أن درس األسبوع األول 
تغرياً كبرياً يف  دوقد الحظ الباحث فيما بع. احتساب درجات إال للمجموعات املتفوقة يتم

 نظرة الطالب هلذه التجربة 
) ٥ -٤(حبيث تضم كل منها  ،قسم اموعة التجريبية إىل أربع جمموعات تعلّم تعاونية -٧

من املستوى  وروعي يف التوزيع أن تضم كل جمموعة طالب من ذوي القدرة املرتفعة وآخر،طالب
وقد مت هذا التصنيف حسب مستويات التحصيل الدراسي  ،املتوسط وأخر من املستوى الضعيف

والذي حصل عليه الطالب يف الصف الثالث متوسط وبعدها عني لكل جمموعة قائد وهو أعلى 
لنقاش وإدارة ا ،وتوزيع األدوار ،أفراد اموعة معدالً ومهمته استعراض املادة الدراسية السابقة

وقد افهم الطالب يف اموعات التعاونية أن عليهم أن يتعلّموا ، شراف املعلِّمإخالل احلصة وحتت 
من بعضهم البعض وقد زودت كل جمموعة تعاونية مبجموعة من التدريبات واألنشطة ذات العالقة 

يف اخلطة والقيام عن أسئلتها لتقومي الواردة  ةواإلجاب) ١٠(باملادة التعليمية انظر امللحق رقم 



ويقوم املعلِّم بتصحيح اإلجابات مث أعادا ،باألنشطة والتدريبات وتسليمها للمعلم يف اية احلصة
فقد : أما اموعة التقليدية. وإعطاء التغذية الراجعة للمجموعة التجريبية باستمرار ،للمجموعات

باألسلوب الشائع ) مجع املؤنث السامل - مجع املذكر السامل -املثىن (تعلّمت املادة الدراسية نفسها 
ويكون الدور الرئيسي للمعلم يف عرض  ،التنافسي وأحياناً، الذي يغلب عليه السلوك الفردي

أو مجاعي  ،وإعطاء التغذية الراجعة لكل طالب بشكل فردي ،وإثارة الدافعية ،وإدارة النقاش ،املادة
 .حسب احلاجة

ة من يفية سري الدراسة للمجموعة التجريبيحوظات على كوقد قام الباحث بتسجيل بعض املل
 :أمهها

لكـن   ،ةحدوث بعض الضوضاء يف الفصل خصوصاً األسبوع األول من بداية تطبيق التجرب -١
حرص الباحث على تأكيد مهارة اهلدوء لكل جمموعة ساعد يف السيطرة على اموعـات يف  

 .األسابيع الثاين والثالث والرابع
بعض اموعات بسبب عدم جتاوب التلميذ الضعيف فيها حيث إنه ميثـل  وجود شكوى من  -٢

عبئاً على اموعة لكن حرص الباحث على بناء الثقة يف نفس الطالب الضـعيف واالعتمـاد   
 .املتبادل االجيايب ينب أفراد اموعة من شانه القضاء على هذه املشكلة

عف تواصل احـد أفرادهـا لعـدم    وجود شكاوى أيضا من بعض أفراد اموعات بسبب ض -٣
وباستخدام القاموس اإلشاري ومراجعته ، إجادته للغة اإلشارة وقراءة الشفاه والتواصل الكلي
 .مع الطالب ضعيفي اإلشارة مت حتسني لغتهم اإلشارية

 .اموعة التجريبية على احلضور مبكراً للمدرسة وقلة الغياب مقارنة بالضابطة طالبحرص  -٤

بطريقة التدريس باستخدام التعلّم التعاوين ورغبتهم يف استخدامها مع بقيـة   طالبإعجاب ال -٥
 .املواد

 
 
 

 

 :األساليب اإلحصائية املناسبة للبحث



الدراسة، وملعرفة أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوين يف تنمية بعـض   فروضلإلجابة عن 
األسـاليب اإلحصـائية التاليـة، بعـد      املهارات النحوية للطالب املعوقني مسعياً، استخدم الباحث

  :)∗(استشارته للمختصني باإلحصاء 
 .التكرارات والنسب املئوية -١

 . حساب معامالت السهولة -
 .حساب التميز -

 .ثبات ألفا كرونباخمعامل  -٢
 .ريتشارسون -معامل ثبات كودر  -٣
 . معامل ثبات جيتمان للتجزئية النصفية -٤
 .ق بني جمموعتني مستقلتنيحلساب داللة الفرو )وتين –مان (اختبار  -٥

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                              
  .لتربية جبامعة أم القرىاألستاذ الدكتور ربيع طه أستاذ اإلحصاء بكلية ا )∗(
 األستاذ الدكتور مرسي حفور أستاذ اإلحصاء بكلية التربية جبامعة امللك سعود) ∗(



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 عرض نتائج الدراسة

 مناقشتها وتفسريهاو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : تناول هذا الفصل عرضاً للنتائج ومن مث حتليلها، ومناقشتها، وتفسريها، وذلك كما يلي
م التعاوين يف تنمية بعض التعرف على فعالية إستراتيجية التعلي حيث إن الدراسة قد هدفت إىل

ار التحصيلي لقياس بأدوات وموارد دراسته املتمثلة يف االخت أعد الباحث املهارات النحوية للمعوقني
حيث استخدم ) التعرف، الفهم، التطبيق، التحليل، التكوين، التصويب(املهارات النحوية املستهدفة 

تصـميم  علـى   م للدراسة احلالية، وقد اعتمـد الباحث املنهج شبة التجرييب باعتباره املنهج املالئ
ملعرفـة   )وتين –مان (استخدام اختبار إىل  اموعتني التجربة التجريبية والضابطة وقد جلأ الباحث

 .ملناسبة هذا األسلوب مع الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ةالفروق بني اموعة الضابطة والتجريبي
 

النحـو  على  اً لتسلسل األسئلة اليت حددت يف الدراسةمت عرض تلك النتائج ومناقشتها تبع
 : اآليت

 
 طـالب هارات النحوية املناسبة للاملما أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف تنمية  -١

 .التعرف ىاملعوقني مسعياً عند مستو
 )٨(جدول رقم 

 التعرفالتجربة يف مهارة  ملعرفة الفروق بني اموعتني بعد تطبيق) وتين –مان (نتائج اختبار 

 العدد اموعات املهارة
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 Uقيمة  الرتب

مستوى 
 التعليق الداللة

 التعرف
 ٣٠٧.٥ ١٨.٠٩ ١٧ التجريبية

 غري دالة ٠.٥١٠ ١١٧.٥
 ٢٥٣.٥ ١٥.٨٤ ١٦ الضابطة

  
التجريبيـة   يف االختيار البعدي بني اموعـة  لرتبقيمة متوسط ا) ٨( رقم يوضح اجلدول 

) ١٨.٠٩(للمجموعة التجريبية بلغ لرتب أن متوسط اإىل  واموعة الضابطة، حيث تشري النتائج
وأا ليست دالة عند مستوى ) ١١٧.٥(وأن قيمة اختبار مان وتين  )١٨.٨٤(واموعة الضابطة 

 بني متوسـطي درجـات طـالب    ةإحصائي عدم وجود فروق ذات داللةإىل  مما يشري )٠.٥١٠(
 .التعرف مستوى اموعة التجريبية واموعة الضابطة عند

 
 
 
 
 



 طـالب هارات النحوية املناسبة للاملم التعاوين يف تنمية ما أثر استخدام إستراتيجية التعل -٢
 . الفهممستوى  املعوقني مسعياً عند

 )٩(جدول رقم 
 الفهمبيق التجربة يف مهارة ملعرفة الفروق بني اموعتني بعد تط) وتين –مان (نتائج اختبار 

 العدد اموعات املهارة
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 Uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التعليق

 بعدي -الفهم 
 ٣٣٤.٥ ١٩.٦٨ ١٧ التجريبية

 غري دالة ٠.١٠٢ ٩٠.٥
 ٢٢٦.٥ ١٤.١٦ ١٦ الضابطة

 
موعـة التجريبيـة   يف االختيار البعدي بني ا الرتبقيمة متوسط ) ٩( رقم يوضح اجلدول

) ١٩.٦٨( أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية بلغإىل  واموعة الضابطة، حيث تشري النتائج
وأا ليست دالة عند مسـتوى  ) ٩٠.٥(وأن قيمة اختبار مان وتين  )١٤.١٦(واموعة الضابطة 

رجات طالب اموعة بني متوسطي دإحصائياً  عدم وجود فروق ذات داللةإىل  مما يشري) ٠.١٠٢(
 .الفهم مستوى التجريبية واموعة الضابطة عند

 
 طـالب هارات النحوية املناسبة للاملما أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف تنمية  -٣

 .التطبيقمستوى  املعوقني مسعياً عند
 )١٠(جدول رقم 

 التطبيقبعد تطبيق التجربة يف مهارة ملعرفة الفروق بني اموعتني ) وتين –مان (نتائج اختبار 

 العدد اموعات املهارة
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 Uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التعليق

 بعدي -التطبيق 
 ٣٠١.٥ ١٧.٧٤ ١٧ التجريبية

 غري دالة ٠.٦٥٧ ١٢٣.٥
 ٢٥٩.٥ ١٦.٢٢ ١٦ الضابطة

 
بعدي بني اموعة التجريبيـة  يف االختيار ال الرتبقيمة متوسط ) ١٠( رقم يوضح اجلدول

) ١٧.٧٤( أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية بلغإىل  واموعة الضابطة، حيث تشري النتائج
وأا ليست دالة عند مستوى ) ١٢٣.٥(وأن قيمة اختبار مان وتين  )١٦.٢٢(واموعة الضابطة 

بني متوسطي درجات طالب اموعة  إحصائياً عدم وجود فروق ذات داللةإىل  مما يشري )٠.٦٥٧(
 .التطبيق مستوى التجريبية واموعة الضابطة عند



 طـالب هارات النحوية املناسبة للاملما أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف تنمية  -٤
 .التحليل ىاملعوقني مسعياً عند مستو

 )١١(جدول رقم 
 التحليلني اموعتني بعد تطبيق التجربة يف مهارة ملعرفة الفروق ب) وتين –مان (نتائج اختبار 

 العدد اموعات املهارة
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 Uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التعليق

 بعدي -التحليل 
 ٣٦٥.٥ ٢١.٥٠ ١٧ التجريبية

٠.٠٠٥ ٥٩.٥ 
دالة عند مستوى 

 ١٩٥.٥ ١٢.٢٢ ١٦ الضابطة ٠.٠١

يف االختيار البعدي بني اموعة التجريبيـة   الرتب سطقيمة متو) ١١(رقم  يوضح اجلدول
) ٢١.٥٠( أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية بلغإىل  واموعة الضابطة، حيث تشري النتائج

وأـا دالـة عنـد مسـتوى     ) ٥٩.٥(وأن قيمة اختبار مان وتين  )١٢.٢٢(واموعة الضابطة 
بني متوسطي درجات طـالب اموعـة   إحصائياً  اللةوجود فروق ذات دإىل  مما يشري )٠.٠٠٥(

 .التحليل مستوى التجريبية واموعة الضابطة عند
 

 طـالب هارات النحوية املناسبة للاملم التعاوين يف تنمية ما أثر استخدام إستراتيجية التعل -٥
 .التكوين ىاملعوقني مسعياً عند مستو

 )١٢(جدول رقم 
 التكوينعرفة الفروق بني اموعتني بعد تطبيق التجربة يف مهارة مل) وتين –مان (نتائج اختبار 

 العدد اموعات املهارة
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 Uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التعليق

 التكوين
 بعدي -)التركيب(

 ٣٢٤.٠ ١٩.٠٦ ١٧ التجريبية
 غري دالة ٠.٢١٧ ١٠١.٠

 ٢٣٧.٠ ١٤.٨١ ١٦ الضابطة
 

يف االختيار البعدي بني اموعة التجريبيـة   رتبقيمة متوسط ال) ١٢( رقم يوضح اجلدول
) ١٩.٠٦( أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية بلغإىل  واموعة الضابطة، حيث تشري النتائج

وأا ليست دالة عند مستوى ) ١٠١.٠(وأن قيمة اختبار مان وتين  )١٤.٨١(واموعة الضابطة 
بني متوسطي درجات طالب اموعة إحصائياً  عدم وجود فروق ذات داللةإىل  مما يشري )٠.٢١٧(

 .التكوينمستوى التجريبية واموعة الضابطة عند 
 



املعوقني  طالبهارات النحوية املناسبة للاملما أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف تنمية  -٦
 .التصويبمستوى  مسعياً عند

 
 )١٣(جدول رقم 

 التصويب ملعرفة الفروق بني اموعتني بعد تطبيق التجربة يف مهارة) وتين –مان (اختبار  نتائج

 العدد اموعات املهارة
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 Uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التعليق

 -) التقومي(التصويب 
 بعدي

 ٢٨٥.٠ ١٦.٧٦ ١٧ التجريبية
 غري دالة ٠.٩٠١ ١٣٢.٠

 ٢٧٦.٠ ١٧.٢٥ ١٦ الضابطة
 

يف االختيار البعدي بني اموعة التجريبيـة   لرتبقيمة متوسط ا) ١٣( رقم يوضح اجلدول
 أن املتوسـط احلسـايب للمجموعـة التجريبيـة بلـغ     إىل  واموعة الضابطة، حيث تشري النتائج

وأا ليست دالة ) ١٣٢.٠(وأن قيمة اختبار مان وتين  )١٧.٢٥(واموعة الضابطة ) ١٦.٧٦٧(
بني متوسطي درجـات  إحصائياً  عدم وجود فروق ذات داللةإىل  مما يشري )٠.٩٠١(د مستوى عن

 .التصويبمستوى طالب اموعة التجريبية واموعة الضابطة عند 
 
 .الدرجة الكلية لالختبار البعدي -٧

 )١٤(جدول رقم 
 نتائج اختبار الدرجة الكلية لالختبار البعدي

 العدد اموعات 
متوسط 

 لرتبا
جمموع 
 الرتب

 Uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التعليق

 -الدرجة الكلية 
 بعدي

 ٣٢٩.٥ ١٩.٣٨ ١٧ التجريبية
 غري دالة ٠.١٤٦ ٩٥.٥

 ٢٣١.٥ ١٤.٤٧ ١٦ الضابطة
 درجة ١٠٠مت حتويل متوسط الدرجات لتصبح من * 

الكلية مما يدل يفيد االختبار عدم وجود تأثري ذي داللة إحصائية بني اموعتني يف الدرجة 
 . معظم املهاراتيفعلى أن التعلم التعاوين ليس له أي تأثري على اموعة التجريبية 

 
 
 



 مناقشة النتائج وتفسريها

ثر التدريس باستخدام استراتيجية التعلم التعـاوين يف  أهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على 
هد األمل وبرامج الـدمج، باعتبارهـا   الصف األول الثانوي مبع طالبتنمية مهارات النحو، لدى 

استراتيجية حديثة تقوم على مبدأ التعاون، وذلك من خالل املقارنة بني أداء جمموعيت الدراسة التجريبية 
 :والضابطة، وفيما يلي تفسري النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، ومناقشتها حسب أسئلتها

متوسطات رتب وق ذات داللة إحصائية بني أظهرت نتائج اختبار مهارة التعرف عدم وجود فر -
وهذا يعين . درجات اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف االختبار البعدي ملهارات التعرف

ثر إلستراتيجية التعلم أأداء اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف هذه املهارة ومل يكن هناك  تكافؤ
طبيعة املادة التعليمية، عن طريق السبورة حيث مت التركيز على  عرض التعاوين، ولعل هذا يعود على

 .مهارة التعرف طالباملفاهيم الواردة يف املوضوع وتوضيحها بشكل مناسب حىت أجاد ال

اختبار مهارة الفهم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أداء اموعتني نتائج أظهر  -
يف االختبار البعدي ملهارات الفهم مما يدل على أن هذه اموعة التجريبية واموعة الضابطة 

املهارات مل تتحسن نتيجة استراتيجية التعلم التعاوين وتعتمد تلك املهارة على إدراك معىن املادة 
املتعلمة والكشف عن عمل األداة يف التركيب النحوي وتصنيف التراكيب النحوية لالستنتاج 

يف خمزون كان كل ذلك  .ضبط استخدام التراكيب النحويةتاليت العالقات بينها وإجياد القاعدة 
يف املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة ويدرسها اآلن  وعاتالطالب الذهين لدراسته لتلك املوض

يف كال اموعتني ملهارات الفهم  طالباملرحلة الثانوية لذلك كان من السهل إدراك اليف 
 . الذهن كالتحليل مثالًلبساطتها وعدم تطلبها إشغال 

أظهرت نتائج االختبار البعدي تكافؤ اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف مهارة التطبيق مما  -
استراتيجية التعلم التعاوين يف تنمية تلك املهارة ولعل ذلك يعزى  التأثر باستخداميدل على عدم 

 يف حتسني يف برامج الدمج ومعاهد األمل طلباً لكثرة التطبيقات والتمارين اليت يكلف ا الطالب سيما
ما  ن مهارة التطبيق تعين استخدام الطالبألا حلقة وصله باتمع، وحيث إكتابته العتماده عليها 



فإن الطالب األصم يف كال اموعتني قد تعلم . جديدةوتطبيقها يف مواقف تعلمه من مفاهيم، 
امها يف مواقف جديدة عن طريق التدريبات املكثفة حىت وتدرب على استخد تلك املفاهيم سلفاً

 .برع يف هذه املهارة بغض النظر عن طريقة التدريس املستخدمة

أظهرت نتائج االختبار البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة التجريبية بني  -
اسـتراتيجية الـتعلم   متوسطي درجات اموعة التجريبية واموعة الضابطة يعزى الستخدام 

التحليل يف هذه الدراسة يقصد به قدرة املتعلم على استخراج مطلب حنـوي   حيث إنالتعاوين 
من تراكيب متنوعة، وحتويل أثر واضح هلذه املهارة العتماده على املشـاركة اجلماعيـة بـني    

النحوية  يف كيفية استخراج املطلب النحوي املراد استخراجه وكذلك حتويل التراكيب طالبال
من هيئة إىل هيئة أخرى فقد ساعدت أوراق العمل والتدريبات املوزعة اموعات على متكـن  

يف هذه اموعة التجريبية من حتليل املادة إىل العناصر املكونة هلا من خالل املناقشـة   طالبال
 .وتتبع العالقات بني األجزاء املكونة هلا

د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجـات  أظهرت نتائج االختبار البعدي عدم وجو -
ولعل تكافؤ اموعتني يف ) التركيب(اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف مهارات التكوين 

على إجادة املهارة املعتمدة على إدخال أو حذف أداة حنوية  طالبهذه املهارة يعود إىل تعود ال
 نتيجـة  تسجل هذه املهارة أي منو أو حتسن طرأ عليها على تركيب حنوي وتغيري ما يلزم، لذا مل

 .استخدام استراتيجية التعلم التعاوين

تكافؤ كال اموعتني يف هذه املهارة مما ) التقومي(كشفت نتائج االختبار البعدي ملهارة التصويب  -
اطة هذه يدل على عدم وجود أي تأثري الستخدام استراتيجية التعلم التعاوين وذلك يعود إىل بس

املهارة املعتمدة على إصدار حكم على التراكيب النحوية ولعل املوضوعات املتناولة يف هـذه  
موضوعات سهلة ومتبادلـة وغـري   ) مجع املؤنث السامل -مجع املذكر السامل  -املثىن (الدراسة 

متداخلة لذلك كان من السهل على الطالب إصدار حكم صحيح على هذه التراكيب النحوية 
 .ثقة واقتدار بغض النظر عن الطريقة التدريبية بكل



قد اختلفت هذه الدراسة عن عدد من الدراسات اليت أكدت فعالية استخدام اسـتراتيجيات  و -
، )هـ١٤٢٨(ودراسة الشمري ) م٢٠٠٦(تدريس حديثة يف تدريس النحو مثل دراسة البكر 

 ةكإستراتيجي -لتعلم التعاوين ، مما يعزز أمهية استخدام استراتيجية ا)م١٩٩٥(ودراسة عثمان 
 .يف تدريس املوضوعات النحوية -تدريس حديثة 

الـيت   )م١٩٩٤م ودراسة غباشنة ٢٠٠١هديب (وتتفق هذه الدراسة مع كل من دراسة 
 :، ولعل ذلك يعود إىل عدة أسباب منهايف الغالب أظهرت عدم وجود تأثري هلذه اإلستراتيجية

  .ملدة شهر واحداليت استمرت  مدة تطبيق التجربة -١

 .حيث كانت يف حدود سن السادسة عشر الفئة العمرية املتناولة -٢

 .حيث اقتصرت الدراسة على الذكور فقط اجلنس -٣

 .طبيعة املادة وحمتوياا -٤

حيث طبقت هذه االسـتراتيجية علـى    قابلية العينة للتجربة ومدى تفاعلها مع اإلستراتيجية -٥
 .ة السمعطالب لديهم عيوب يف النطق وفقدان حلاس

 .مدى إجادة الباحث لتطبيق إستراتيجية التعلم التعاوين بنجاح -٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس
 ملخص نتائج الدراسة،
 و توصياا، ومقترحاا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية التعلم التعاوين يف على  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف

النحوية لدى الطالب املعوقني مسعياً يف الصف األول الثانوي، باعتبارها إسـتراتيجية   تنمية املهارات
التعلم التعاوين، وذلك من خالل املقارنة بني أداء جمموعيت الدراسـة التجريبيـة   على  حديثة تقوم

 :والضابطة، وفيما يلي تفسري النتائج اليت توصلت إليها الدراسة
بني متوسطي درجات اموعـة  إحصائياً  د فروق ذات داللةأظهرت نتائج الدراسة عدم وجو -١

 .التجريبية واموعة الضابطة يف االختبار البعدي ملهارات التعرف
بني متوسطي درجات اموعـة  إحصائياً  أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة -٢

 . االختبار البعدي ملهارات الفهمالتجريبية واموعة الضابطة يف

بني متوسطي درجـات طـالب   إحصائياً  أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة -٣
 .التطبيق تاموعة التجريبية واموعة الضابطة يف االختبار البعدي ملهارا

بني متوسطي درجات طالب إحصائياً  أظهرت نتائج الدراسة احلالية وجود فروق ذات داللة -٤
) ٠.٠١(مستوى  لضابطة يف االختبار البعدي ملهارات التحليل عنداوعة التجريبية واموعة ا

 .خدام استراتيجية التعلم التعاوينلصاحل اموعة التجريبية يعزي الست

بني متوسطي درجات اموعة إحصائياً  أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة -٥
 .التجريبية واموعة الضابطة يف مهارات التكوين

بني متوسطي درجات اموعة التجريبية إحصائياً  ت الدراسة عدم وجود ذات داللةأظهر -٦
 . واموعة الضابطة يف مهارات التصويب

 

 :ما يليإىل  ويف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة، توصل الباحث

 :توصيات الدراسات احلالية  -أ 
التعلم التعاوين ليشمل مجيع الفروع اللغوية ضرورة التوسع يف التدريس باستخدام استراتيجية  -١

وذلك من خالل إجراء دورات تدريبية ملعلمي التربية اخلاصة أثناء اخلدمة على كيفية  املختلفة
استخدام استراتيجية التعلم التعاوين يف تقدمي الدروس النحوية، والدرس يف فروع اللغة 

 .األخرى



يف استخدام طرق التدريس واستراتيجياته بني كالً  ضرورة التنويع أثناء عرض الدروس اللغوية -٢
 .م التعاوين، والطرق واالستراتيجيات األخرىمن استراتيجية التعلّ

اهتمام املعلمني باستخدام  ىمدعلى  ضرورة تركيز مشريف التربية اخلاصة عند تقومي املعلمني -٣
 .طرق واستراتيجيات تدريسية متنوعة

 :مقترحات الدراسة - ب
 :كر الباحث توصيات الدراسة احلالية، يوصي بإجراء الدراسات املستقبلية التاليةبعد أن ذ

دراسات تستهدف قياس فاعلية استراتيجية التعلم التعاوين يف تنمية مهارات الفروع اللغوية  -١
 ).التعبري الكتايب، القراءة، النصوص األدبية(األخرى 

 .ملرحلة الثانوية بربامج ومعاهد األملا طالبدراسة لتحديد املهارات النحوية املناسبة ل -٢

فاعلية استراتيجية التعلم التعاوين يف التحصيل ورفع الكفاءة اللغوية على  دراسة للتعرف -٣
 .للمتعلم األصم كتابياً

 لعب األدوار، العصف خرائط املفاهيم،(فاعلية استراتيجيات تدريسية أخري على  دراسة للتعرف -٤
 .تنمية مهارات النحو املناسبةيف ) الذهين، ما وراء املعرفة

 .دراسة لتطوير كتب اللغة العربية بشكل خاص واملواد الدراسية األخرى بشكل عام -٥

 .دراسة أثر التعلم التعاوين يف حتسني طرق التواصل عند املعوقني مسعياً -٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصادر واملراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 املصادر واملراجع

  :املصـادر: أوالً
 . القرآن الكرمي -١

 :ملراجع العربيةالكتب وا: ثانياً
 . مكتبة األجنلو املصرية: موسوعة املناهج التربوية، القاهرة). م٢٠٠٠(إبراهيم، جمدي عزيز  -١
 :، حتقيق حممد على النجار، بريوت١/٣٤: اخلصائص) ١٣٧١. (ابن جين، أبو الفتح عثمان -٢

 . دار اهلدى للطباعة والنشر
 . دار اجليل: بريوت. مقدمة ابن خلدون) ت. د(بد الرمحن حممد ابن خلدون، ع -٣
مكتبـة  : القـاهرة  ٥/٤٠٣) حنو: (مقاييس اللغة). م١٩٨١(ابن فارس، أبو احلسني أمحد  -٤

 . م١٩٨١اخلاخبي 
. بريوت، دارة صـادرة، د  ٣١٠-١٥/٣٠٩) حنا(ابن منظور حممد بن مكرم، لسان العرب  -٥

 . ت
 . ١، بريوت، دار الفكر، طلسان العرب). م١٩٩٠(دين ابن منظور، أيب الفضل مجال ال -٦
 . ١، جدار الكتب، بريوت، لسان العرب). م١٩٩٣(ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين  -٧
، "التعليم التعاوين الفلسفة واملمارسـة ). "م٢٠٠٥(أبو النصر، محزة محزة ومجل، حممد جهاد  -٨

 . دار الكتاب اجلامعي :العني
 ).١( ٣٦نظام العمل يف جمموعات، رسالة املعلم ). م١٩٩٥(أبو سرحان عيد عودة  -٩

مجعية عمال : عمان. مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي). م١٩٩٦(أبو لدبة، سبع حممد  -١٠
 . املطابع التعاونية

طرق التدريس واالستراتيجيات املعرفيـة،  : صعوبات التعلم). م٢٠٠٢(أبو نيان، إبراهيم سعد  -١١
  .رات أكادميية التربية اخلاصةسلسلة إصدا: الرياض

إعداد معلم التربية اخلاصة ومتطلباته يف الوطن العريب، الة ). م١٩٨٩(أمحد، شكري سيد  -١٢
  .٢٢، ص٢٩، الد ١العربية للتربية، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، العدد

دريبية وأوليتها لدى معلمي االحتياجات الت). م١٩٩٢( يأمحد، شكري سيد، السويدي، عل -١٣
 . جامعة قطر -ومعلمات التربية اخلاصة، جملة مركز البحوث التربوية 



مكتبـة  " املدخل إىل تعليم ذوي الصعوبات التعليمية واملوهوبني ). "م١٩٩٣(أخضر، فوزية  -١٤
 .١ط -التوبة الرياض 

 -التوبة الريـاض  مكتبة " تعليم املعوقني مسعيا يف مفترق طرق ). "م١٩٩٩(أخضر، فوزية  -١٥
 ١ط

 ). ت.د(تأهيل املعوقني اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث : إمساعيل شرف -١٦
أثر طريقيت االستقصاء والتعلم التعاوين يف التحصيل الفوري ). "م١٩٩٩(أشتيوه، فوزي فاير  -١٧

رسالة ماجستري غـري  " واملؤجل لدى طلبة الصف التاسع األساسي يف مادة التربية اإلسالمية
 . نشورة، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، عمانم

إطار نظري الستخدام أسلوب التعلم التعـاوين يف تـدريس   ). "م٢٠٠٣(البتال، زيد حممد  -١٨
جملة اإلرشـاد النفسـي   " الطالب ذوي اإلعاقات البسيطة يف برامج الدمج باملدارس العادية

  .١٤٧، ص١١السنة ١٦ع
، ١أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآداـا، ط ). م٢٠٠١(البجة، عبد الفتاح حسن  -١٩

 . ١، طدار الكتاب اجلامعي: العني
 .الوايف، مكتبة لبنان). م١٩٩٠(البستاين، عبداهللا  -٢٠
األهداف واالختبارات بني النظرية والتطبيق يف املنـاهج  ). هـ١٤٠٠(البغدادي، محد رضا  -٢١

 . وطرق التدريس، دار املعارف
برنامج مقترح للتطوير تـدريس القواعـد النحويـة    ). "م٢٠٠٢(الكرمي  البكر، فهد عبد -٢٢

رسالة دكتـوراه  " باستخدام التعلم التعاوين وأثره على حتصيل طالب الصف األول متوسط
 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

عاوين يف كل فعالية استخدام إحدى استراتيجيات التعلم الت). م٢٠٠٢(لول، إبراهيم أمحد  -٢٣
من التحصيل النحوي واستبقا املعلومات واالجتاه حنو املادة النحوية لدى طالب الصف الثاين 

 .٦١، ص٥٠جملة كلية التربية، العدد . اإلعدادي، جامعة املنصورة، كلية التربية
. إعداد معلم الفئات اخلاصة بأنواعهـا املختلفـة  ). م١٩٩٤(بيومي، كمال، لورانس بسطة  -٢٤

 . قارنة بني الدول املتقدمة، مجهورية مصر العربية، املركز القومي للبحوث التربويةدراسة م
، ١طالـدار العامليـة،   : تربية األطفال املعاقني مسعياً، اهلرم. )م٢٠٠٦(التهامي، حسني أمحد  -٢٥

  .٧١ص ٦٦ص
 . دار الفكر األردن ٣أساليب تدريس اللغة العربية ط). م١٩٩١(جابر وليد  -٢٦



مهارات التدريس، القاهرة دار ). م١٩٨٢(ميد والشيخ، سلمان وزاهر، فوزي جابر، عبد احل -٢٧
 . النهضة العربية

 . ، بريوت عامل الكتب٢٩٥ص: تعريفاتال). م١٩٨٧(اجلرجاين، على بن حممد  -٢٨
دار النهضة العربية  :لنبانمعجم مصطلحات التربية والتعليم، ). م٢٠٠٥(جرجس، ميشال  -٢٩

 . ١ط
فعالية استخدام استراتيجية خـرائط املفـاهيم يف   ). هـ١٤٢٨(ن اجلهيمي، أمحد عبد الرمح -٣٠

تدريس مقرر الفقه وأثرها على التحصيل واالجتاه لدى طالب الصف األول الثانوي، رسـالة  
 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. كلية العلوم االجتماعية. دكتوراه

هداف ألغراض التدريس الصفي، صياغة األ). م١٩٨٣(حسن، عادل حممود واجلميلي أكرم  -٣١
 .املكتبة الوطنية: بغداد

الندوة العليمة الثامنـة  " كيقية تنمية املهارات اللغوية للصم ). "م٢٠٠٨(حسن، جناة خمتار  -٣٢
 . ٢١٨ص ابريل ٣٠-٢٨الرياض  -لالحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم 

" تدريس قواعد النحـو العـريب   أهداف وطرق ). "هـ١٤١٥(احلقيل، سليمان عبدالرمحن  -٣٣
 . ٢مطابع التقنية ط: الرياض

املتطلبات التنظيمية للتعليم التعاوين يف التعليم العايل األهلي ) "م٢٠٠١(احلماد، مبارك حممد  -٣٤
ندوة التعليم العايل األهلي كلية التربية جامعـة امللـك سـعود    " يف اململكة العربية السعودية

 . ١١٧ص ١١٦ص )م٢٠٠١فرباير  ١٣-١٢(
دار كنوز املعرفـة،   :األردن" معجم مصطلحات التربية والتعليم). "م٢٠٠٦(محدان، حممد  -٣٥

 . ١ط
الندوة العليمـة الثامنـة   " تطور تعليم الصم يف املاضي واحلاضر ). " م٢٠٠٨(حنفي، على  -٣٦

  .ابريل ٣٠-٢٨الرياض  -لالحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم 
دار الكتـاب  : طرائق التدريس واسـتراتيجياته، العـني  ). هـ١٤٢٤(د احليلة، حممد حممو -٣٧

 .٣، طاجلامعي
، اللغة العربية والتربيـة الدينيـة   طرق تدريس). م١٩٨٣(خاطر، حممود رشدي وآخرون  -٣٨

 . ٢، طدار املعرفة :القاهرة
دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف املـدارس  ). "هـ١٤٢٣(اخلشرمي، سحر أمحد  -٣٩

، جملة جامعة امللك سعود، "دراسة مسحية لربامج الدمج يف اململكة العربية السعودية "العادية
 . ٧٩، صهـ١٤٢٤) ٢(، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ١٦م



ع ) ٣٨(القافلـة، مـج   " التعلم التعاوين داخل الصف وخارجه) "م١٩٩٠(خطاب، حممد  -٤٠
)١٠.( 

نظام تصنيف األهداف التربويـة،  ). م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥(اخلوالدة، حممد وعودة، صادق  -٤١
 . ١، طدار الشروق: جدة

طرائق تدريس التربيـة اإلسـالمية وأسـاليبها    ). "م٢٠٠١(اخلوالدة، ناصر أمحد وآخرون  -٤٢
 .١ط ،دار حنني للنشر: عمان، "وتطبيقاا العملية

 . دار املسرية: ، األردناإلعاقة السمعية). م٢٠٠٧(درباس، أمحد  -٤٣
أثر التعلم التعاوين لدى طلبة املستوى الثاين الثانوي ). "م١٩٩٨(بد على الدعيسي، زهرة ع -٤٤

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، " يف مادة الفيزياء بدولة البحرين
 . جامعة القديس يوسف، بريوت

للغة العربيـة  الطرائق العلمية يف تدريس ا). م٢٠٠٣(الدليمي، طه على والوايلي عبد الكرمي  -٤٥
 . دار الشروق للنشر والتوزيع :عمان

دار : اجتاهات جديدة يف املناهج وطرق التدريس، اإلسكندرية). م٢٠٠٣(دندش، فائز مراد  -٤٦
 . الوفاء لدنيا للطباعة والنشر

 . ١، طعامل الكتب: القاهرة" علم النفس التعلم التعاوين). "م٢٠٠٥(الديب، حممد مصطفى  -٤٧
أثر طريقة التعلم التعاوين يف تنمية مهـارات القـراءة   ). "م٢٠٠١( الذيابات، حممد حسني -٤٨

قسم املناهج وطرق التدريس،  -رسالة ماجستري " اإلبداعية عند طلبة الصف العاشر األساسي
 . جامعة الريموك، األردن

 . مفتاح العلوم بريوت دار الفكر). م١٩٨٣(الرازي، حممد بن عمر  -٤٩
أهدافه، أسسه، أساليبه، تقومي نتائجه، تطبيقاته، القاهرة  التدريس،). م١٩٧١(ريان، فكري  -٥٠

 . عامل الكتب
حبث مقدم للمـؤمتر العـريب   " ثنائي اللغة ثنائي الثقافة). "م٢٠٠٦(الريس، طارق بن صاحل  -٥١

احلاضر واملستقبل، القاهرة "التاسع لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة يف الوطن العريب 
 . ١٢ص )ديسمرب ٧-٥(

 . ١، طدار وائل للنشر: األردناإلعاقة السمعية ). م٢٠٠٣(لزريقات، إبراهيم عبد اهللا ا -٥٢
بيوتر ماملكتب العلمي للك :التدريس مناذجه ومهاراته، اإلسكندرية). م١٩٩٧(زيتون، كمال  -٥٣

 . والنشر والتوزيع



 بني ندوة املعوقني" حنو دمج املعوقني يف التعليم). "م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧(السرطاوي، زيدان  -٥٤
 . مجعية النهضة النسائية اخلرية :الرياض الواقع وتطلعات املستقبل،

 . ١، طدار الشروق: عمانمهارات التفكري، ). م٢٠٠٣(دت أمحد سعادة، جو -٥٥
اخلصائص السيكولوجية لألطفال املعاقني مسعياً جملة الطفولـة  ). ٢٠٠١(السعيد، محزة خالد  -٥٦

 .٢العدد) يةوالتنمية، الس العريب للطفولة والتنم
 . ١، طدار الصفا :السامعون بأعينهم، عمان). م٢٠٠١(السعيد، ماجدة  -٥٧
تقومي األداء اإلمالئي لطالب الصفو العليا الرابع اخلامس ). "هـ١٤١٧(سعيد، حممود شاكر  -٥٨

مكتب التربية العـريب   ١٧السنة  ٦٢رسالة اخلليج ع" السادس يف اململكة العربية السعودية
 . لدول اخلليج

 . مفتاح العلوم بريوت، دار الكتب العلمية). م١٩٨٣(سكاكي، يوسف ال -٥٩
أثر استخدام التعلم التعاوين يف تـدريس القواعـد   ). "م٢٠٠١(السليطي، ظبية سعيد فرج  -٦٠

النحوية على تنمية القدرة اللغوية واالجتاه حنو دراسة القواعد النحوية لدى طالبات املرحلـة  
 .حممد الديب. د.أساليب التعلم التعاوين أدراسات يف " الثانوية بدولة قطر

املنظمـة   :تـونس : تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية). هـ١٤٠٨(السيد، حممود أمحد  -٦١
 . العربية للتربية والثقافة

معجـم املصـطلحات التربيـة    ). م٢٠٠٣(شحاتة، حسن، النجار، زينت وعمار، حامـد   -٦٢
 . ١ط ،الدار املصرية اللبنانية: القاهرةوالنفسية، 

اإلحصاء وتصميم التجارب يف البحوث النفسية ). هـ١٤١٤ -م ١٩٩٥(الشربيين، زكريا  -٦٣
 . مكتبة األجنلو: القاهرة. والتربوية واالجتماعية

فعالية حمتوى كتاب قواعد اللغة العربية يف تنمية مهارات ). هـ١٤٢٢(الشريف، أمحد حممد  -٦٤
مكـة  ) غري منشـورة (، رسالة ماجستري القراءة والكتابة لدى طالب الصف الثالث املتوسط

 . املكرمة جامعة أم القرى
فعالية التدريس بإستراتيجية لعب األدوار يف ). "هـ١٤٢٩-١٤٢٨(الشمري، زيد مهلهل  -٦٥

رسالة ماجستري قسم املناهج وطرق " تنمية مهارات النحو لدى طالب الصف األول املتوسط
 . التدريس جامعة أم القرى

ثر استراتيجية التعلم التعاوين يف تدري النصوص األدبية أ). "م٢٠٠٢(شنطاوي، يسة على  -٦٦
رسالة ماجستري جامعة الريمـوك  " يف التفكري الناقد لدى طالبات الصف العاشر يف لواء الرمثا

 . قسم املناهج وطرق التدريس. كلية التربية والفنون



مؤسسـة  : األردن "معجم مصطلحات اإلدارة العامـة  ). " م١٩٩٨(شهاب، إبراهيم بدر  -٦٧
 .١ط، الرسالة دار البشري

مجع لغة اإلشارة للتعـرف إىل اإلشـارات الشـائعة    ). "م١٩٩١(الشويكي، غزالة عبد اهللا  -٦٨
رسالة ماجستري كلية التربية اخلاصة، اجلامعـة  " واملستخدمة من قبل الصم الكبار يف األردن

 . األردنية
 Vائط املفاهيم وخرائط الشـكل  أثر استخدام كل من خر). م١٩٩٨(صاحل، آيات حسن  -٦٩

رسالة . على التصحيح تصورات الطالب الصف األول اإلعدادي على بعض املفاهيم العلمية
 . كلية البنات، جامعة عني مشس القاهرة. ماجستري غري منشورة

األسس العامة ملناهج تعليم اللغـة العربيـة إعـدادها،    ). هـ١٤٢١(طعيمة، رشدي أمحد  -٧٠
 . ٢، طدار الفكر العريب: القاهرة تطويرها، تقوميها،

: القاهرةمستوياا، تدريسها، صعوبتها،  املهارات اللغوية،). هـ١٤٢١(طعيمة، رشدي أمحد  -٧١
 . ١، طدار الفكر العريب

مسـتوياا، تدريسـها،   : املهارات اللغويـة ). م٢٠٠٤ -  ه١٤٢٥(طعيمة، رشدي أمحد  -٧٢
 . دار الفكر العريب :صعوبتها، القاهرة

: القـاهرة العربية والدين بني العلم والفن،  تعليم). هـ١٤٢٠(رشدي ومناع، حممد طعيمة،  -٧٣
 . ١ط، دار الفكر العريب

أثر طريقة التعلم التعاوين يف االستيعاب القرائي لدى طالب ). م٢٠٠٢(العازمي، عائش ساير  -٧٤
 . ردنيةالصف السادس االبتدائي يف اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري اجلامعة األ

، طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية عامل الكتب )د ت(عامر، فخر الدين  -٧٥
 . القاهرة

 .مكتبة اخلاجني القاهرة ١دراسات وتعليقات يف اللغة ط). م١٩٩٤(عبد التواب، رمضان  -٧٦
 . القاهرة، دار املعارف ١٩٦: لغتنا واحلياة). م١٩٦٩(عبد الرمحن، عائشة  -٧٧
الرعاية التربوية للصم والـبكم، وضـعاف السـمع،    ). م٢٠٠٣(الغفار، أحالم رجب عبد -٧٨

 .القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع
دار  :، الريـاض مدير املدرسة صفاته ومساته). م١٩٨٦ -  ه١٤١٥(اللطيف، عبداحلليم عبد -٧٩

 . ١ط ،الكتاب السعودي
املعوقني بدنيا يف مجهوريـة مصـر   دراسة مقارنة لتربية ). م١٩٧٩(عبد املطلب، أمحد حممود  -٨٠

 . العربية، رسالة ماجستري غري منشورة كلية التربية جامعة أسيوط



 . ١ط، األهلية للنشر: لبنان، مدلوالت النمو ومشكالته). م٢٠٠٥(عبد اهلادي، نبيل  -٨١
دار املسـرية   :عمانمهارات يف اللغة والتفكري، ). ـه١٤٢٤(عبداهلادي، نبيل، وآخرون  -٨٢

 . ١ط، وزيع والطباعةللنشر والت
لغة العربية من منظور تربوي طرق تدريس ال). هـ١٤٢١ -م ٢٠٠٠(عبيد، حسني راضي  -٨٣

 . ١ط، بيشة مكتبة اخلبيت الثقافيةحديث، 
أثر طريقة التعلم التعاوين ومنط الشخصية على التحصيل، رسالة ). "م١٩٩٥(عثمان، حممد  -٨٤

 . ردنماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، إربد، األ
حتديد أسباب األخطاء النحوية الشائعة يف كتابـات  ). "هـ١٤١٦(وان، سلطان عبداهللا دالع -٨٥

طالب املرحلة الثانوية يف ضوء أراء املختصني باللغة العربية وعالجها خالل وحدة دراسـية  
 . رسالة ماجستري قسم مناهج وطرق التدريس، جامعة أم القرى" مقترحة 

 -الريـاض   -املدخل إىل الدراسة يف العلوم والسلوكية ). ـه١٤١٦(العساف، صاحل محد  -٨٦
 . مكتبة العبيكان

 . دار املسرية: األردن) ١ط(اإلعاقة السمعية ). م٢٠٠٧(عصام منر، ويوسف، أمحد سعيد  -٨٧
أثر مسرحة املناهج يف فهم طالب ). "م١٩٩٨(علي، فتحي حممد، وزيان، ماجدة عبدالتواب  -٨٨

جملة الدراسات يف املناهج وطرق التدريس ع " القواعد النحوية  املرحلة االبتدائية وحتصيلهم
 .٢٤ -٩، ص ٤٦

دار : املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتـها، الريـاض  ). هـ١٤٢٤(عليان، أمحد فؤاد  -٨٩
 . ١ط، املسلم للنشر والتوزيع

حـث يف التربيـة والعلـوم    اإلحصاء للبا). م١٩٨٧(عودة، أمحد واخلليلي، خليل، يوسف  -٩٠
 . ١ط، دار الفكر للنشر والتوزيع: األردن، إلنسانيةا

 . دار األندلس: حائل. القياس والتقومي ).هـ١٤١٨(غامن، حممود حممد  -٩١
أثر طريقة التعلم التعاوين والقـدرة القرائيـة يف   ). " م١٩٩٤(غباشنة، يسري على حممود  -٩٢

 . األردن -جامعة الريموك  -رسالة ماجستري " االستيعاب القرائي
 . مكتبة األجنلو. القاهرة. التقومي والقياس النفسي والتربوي). م١٩٧٠(ريب، رمزية الغ -٩٣
الكفاءات املهنية والسمات الشخصـية الالزمـة   ). م١٩٩٢(فخرو، بدرية عبد اهللا عبد اهللا  -٩٤

ملعلم اللغة العربية بالصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية، جامعـة أم القـرى، كليـة    
 )". سالة ماجستري غري منشورةر(التربية، 



برامج التربية اخلاصة وتأهيل  خلدمتهاملتطورة  االتكنولوجي). " م١٩٩٩(فراج، عثمان لبيب  -٩٥
مؤمتر طب األطفال، القاهر، احتاد هيئات راعية الفئات اخلاصة واملعوقني جبمهوريـة  " املوقني 

 .٥٨مصر ع 
عبـد  : تعريـب . لهجات واألساليبدراسة يف اللغة وال -العربية ). م١٩٨٠(فك، يوهان  -٩٦

 . مكتبة اخلاخبي: القاهرة ١٤احلليم النجار، ص
للمرحلة  اًتنمية مهارات الفهم يف القراءة عند املعوقني مسعي). " م٢٠٠٨(فياض، حنان حممد  -٩٧

-٢٨الرياض  -الندوة العليمة الثامنة لالحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم " الثانوية 
  . ابريل ٣٠

دار  :، بـريوت ٤/٣٩٤): حنا(القاموس احمليط ). م١٩٧٨(الفريوز، أبادي جمد الدين حممد  -٩٨
 . الفكر

 .دار اجليل: ، بريوت٤ج ). صمم(القاموس احمليط ): ت. د(الفريوز، أبادي جمد الدين حممد  -٩٩
مهارات االتصال يف اللغة العربية، ). هـ١٤٢٤(الفيصل، مسر روحي، ومجل، حممد جهاد  -١٠٠

 .١ط، دار الكتاب اجلامعي: العني
معجم مصطلحات التربية لفظا واصطالحاً، ). م٢٠٠٤(فيليه، فاروق عبده الزكي، أمحد  -١٠١

 . دار الوفاء: اإلسكندرية
 . ، دار نوبليس٥ج" كتاب املصباح املنري"قاموس اللغة ). ت.د(الفيومي، أمحد حممد  -١٠٢
 . دة مكتبة امةالتخلف اإلمالئي، ج). هـ١٤٠١(القاضي، نوال عبد املنعم  -١٠٣
تقومي حمتوى كتاب قواعد اللغة العربية ). "هـ١٤١٨ـ١٤١٧(القحطاين، عبد اهللا ظافر  -١٠٤

 . جامعة امللك سعود ،رسالة ماجستري" للصف األول املتوسط
حتديد األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالب الصـف  ). هـ١٤٠٦(القرشي، حممد حامد  -١٠٥

رسالة ماجستري غري منشورة، مكة املكرمـة،   -الطائف  األول املتوسط وحتديد أسبابه مبدينة
 ". جامعة أم القرى، كلية التربية

 . ٢١١صدار يافا، : اإلعاقة السمعية، األردن). م٢٠٠٦(القريويت، إبراهيم  -١٠٦
أثر طريقة التعلم التعاوين يف تنمية التفكري اإلبداعي عند ). "م١٩٩٦(القضاة، بسام حممد  -١٠٧

رسالة ماجستري قسـم املنـاهج وطـرق    "حث التاريخ يف األردن طلبة الصف العاشر يف مب
 . التدريس جامعة الريموك، األردن

اإلعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة، عمان دار ). م٢٠٠٠(القمش، مصطفى نوري  -١٠٨
 . ١الفكر ط



 . األردن ١دار أسامة واملشرق ط" املعجم التربوي وعلم النفس). "م٢٠٠٦(القيسي، نايف  -١٠٩
الندوة "تقييم جتربة املعاق مسعيا يف مدارس التعليم العام ). " م٢٠٠٨(شف، إميان فؤاد الكا -١١٠

 .ابريل ٣٠-٢٨الرياض  -العليمة الثامنة لالحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم 
مكتبة النشـر دار املعلـم   : اللغة العربية وعلومها، دمشق). م١٩٩١(كحالة، عمر رضا  -١١١

 . العريب
دراسات " أثر التعلم التعاوين استراتيجية حتقق هدفني). "م١٩٩٢(كوثر حسني  كوجك، -١١٢

 ).٣٧-٢٠: ، ص)٤٣(، ج )٧(تربوية، مج 
 :القاهرة ت حديثة يف املناهج وطرق التدريس،اجتاها). "م١٩٩٧(كوجك، كوثر حسني  -١١٣

 . ١ط، عامل الكتب
: ، بـريوت ةمعجم املصطلحات النحويـة والصـرفي  ). "هـ١٤٠٦(اللبدي، حممد مسري  -١١٤

 . ٢١٨-٢١٧، صمؤسسة الرسالة
عامل  ١مناهج التخطيط والبناء والتنفيذ ط). م١٩٩٩(اللقاين، أمحد حسني والقرشي، أمريه  -١١٥

 . الكتب
معجم املصطلحات التربوية املعرفة ). م١٩٩٩ -  ه١٤١٩(اللقاين، أمحد، واجلمل، على  -١١٦

 . عامل الكتب: يف املناهج وطرق التدريس القاهرة
دراسة جتريبية لتحديد املهارات اللغوية يف فروع ). هـ١٣٩٤(جممد صالح الدين جماور،  -١١٧

 . ١ط، دار القلم: الكويت ،١اللغة العربية، ط
مقدرة اللغة العربية على استيعاب مصطلحات العلوم ). هـ١٤١٢(حممود، إبراهيم كايد  -١١٨

تربية العـريب لـدول   مكتب ال: ، الرياض١٢السنة  ٤١والثقافة، رسالة اخلليج العريب العدد 
 . ٨١ص ٤٧اخلليج العربية ص

مكتبة  :الكويت ،٢٨٠ص: تدريس فنون اللغة العربية). هـ١٤٠٤(مدكور، على أمحد  -١١٩
 . الفالح

األخطاء اإلمالئية الشائعة بني تلميـذات الصـف   " ).هـ١٤٠٧(املزيد، قماشة إبراهيم  -١٢٠
لرياض، مكتب التربية العـريب  ا ٧السنة  ٢٠رسالة اخلليج العريب العدد " السادس االبتدائي

 . لدول اخلليج العربية
األخطاء اإلمالئية الشائعة بني تلميذات الصـف  ). هـ١٤٠٧(زيد  إبراهيماملزيد، قماشه  -١٢١

الريـاض،   ،السنة السـابعة : ٢٠السادس االبتدائي يف مدينة الرياض، رسالة اخلليج، العدد
 . مكتب التربية العريب لدول اخلليج



دار املسـرية للنشـر   : عمانمهارات اللغة العربية،  ).هـ١٤٢٣(على  مصطفى، عبداهللا -١٢٢
 . ١ط، والتوزيع والطباعة

مشكالت منهج معاهد األمل االبتدائية للصم يف : ).هـ١٤١٦(املطرودي، خالد إبراهيم  -١٢٣
كلية التربيـة،   ،رسالة ماجستري ،اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات

 .لك سعودجامعة امل
، املكتبة العصرية لطباعة والنشر: املصباح املنري، بريوت). هـ١٤٢٠(املقري، أمحد حممد  -١٢٤

 . ٢ط
جامعـة   -حولية كلية التربية . أسس التدريس ونظرياته).: م١٩٨٧(موسى، حممد منري  -١٢٥

 ). ٥(م . قطر
ى املئوية مسرية التربية اخلاصة بوزارة املعارف من خالل الذكر). م١٩٩٩(املوسى، ناصر  -١٢٦

لتأسيس اململكة العربية السعودية، وزارة املعارف، الوكالة املساعدة للتعليم املوازي، مؤسسة 
 . املمتاز للطباعة والتجليد، الرياض

دار  :األساليب مناهج ومناذج يف تعليم اللغة العربيـة، عمـان  ). م٢٠٠٤(املوسى، اد  -١٢٧
 . ١ط، الشرق

ر استخدام التعلم التعاوين يف التحصـيل الدراسـي   أث). "م٢٠٠١(الناصر، نوره إبراهيم  -١٢٨
رسالة ماجستري جامعـة امللـك   " واالجتاه حنو مادة الفيزياء لدى طالبات الصف الثاين ثانوي

 . سعود كلية التربية
إعداد معلم األطفال ذوي احلاجات اخلاصـة يف ضـوء   ). م١٩٩٧(خنلة صمويل أديب  -١٢٩

، ١جامعة املنيا، العـدد  ،كلية التربية ،تربية وعلم النفساالجتاهات العاملية، جملة الدراسة يف ال
 . ١١الد

دراسة جتريبية ألثر التعليم التعاوين يف حتصيل الصف الثاين ). م١٩٩٣(نوح، حممد مسعد  -١٣٠
 ). ٢٧(الة التربوية كلية التربية جامعة الكويت . اإلعدادي للمهارات اجلربية

إدارة أحياء التـراث  " واعد األساسية للغة العربيةالق). "هـ١٤٠٧(اهلامشي، السيد أمحد  -١٣١
 . اإلسالمي، قطر

أثر استخدام كل من التعلم التعاوين والتعلم الفردي ). "م٢٠٠١(هديب بثينة حممد حسن  -١٣٢
من خالل احلاسب يف التحصيل املباشر واملوجل لطالبات الصف العاشر األساسـي لقواعـد   

جامعـة   ، كلية التربية والفنون،اهج وطرق التدريسقسم املن ،رسالة ماجستري" النحو العريب
 . األردن ،الريموك



 فعالية استراتيجية مقترحة يف التعلم التعـاوين ). م٢٠٠١(مهام، عبد الرزاق وسليمان، خليل  -١٣٣
دراسـات يف  " على التحصيل ومهارات االتصال واالجتاهات حنو العلوم لدى الطالب الصم

 . تبأساليب التعلم التعاوين عامل الك
 . مهارات التدريس الفعال، العني، دار الكتاب اجلامعي). هـ١٤٢٢(اهلويدي، زيد  -١٣٤
مظاهر السلوك االجتماعي لدى األطفـال الصـم   ). "م١٩٩٦(الوكيل، ملياء حممد صاحل  -١٣٥

دراسة حالة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، رسالة ماجستري، جامعة امللك " مبعهد األمل بتبوك
 . عبدالعزيز
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