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ملخ�ص

تهدف هذه الدرا�سة �إىل تعرف �أثر ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني املهارات الأ�سا�سية بالريا�ضيات لدى تلميذات
�صعوبات التع ّلم ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من  24تلميذة لديهنّ �صعوبات تع ّلم يف الريا�ضيات ،ملتحقات بربنامج �صعوبات التع ّلم
مبدر�ستي االبتدائية الثانية ،واالبتدائية ال�سابعة والثالثون يف مدينة جنران باململكة العربية ال�سعوديةّ .مت اختيار �إحدى املدر�ستني
لتكون �ضابطة والأخرى جتريبية بطريقة ع�شوائية ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ّمت بناء اختبار لقيا�س بع�ض املهارات الأ�سا�سية يف
الريا�ضيات ُط ّبق على �أفراد املجموعتني بطريقة قبل ّية-بعد ّية .تلقى �أفراد املجموعة التجريبية تعليمهم من خالل تطبيق ا�سرتاتيجية
التدري�س بوا�سطة الأقران ملدة خم�سة �أ�سابيع ،يف حني تلقى �أفراد املجموعة ال�ضابطة تعليمهم بالطريقة االعتيادية� .أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات رتب �أفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على اختبار الريا�ضيات البعدي ل�صالح
ملتغي ال�صف الدرا�سي.
�أفراد املجموعة التجريبية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تُعزى ّ
الكلمات املفتاحية :التدري�س بوا�سطة الأقران ،مهارات الريا�ضيات� ،صعوبات التع ّلم
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Abstract

This study aims to identify the effects of peer-mediated instruction strategy on improving
basic mathematics skills among female students with learning disabilities. The sample
consisted of 24 female students with learning disabilities in mathematics. The sample
enrolled in the resource room program in Second Primary School and Thirty-Seventh
Primary School at Najran in the Kingdom of Saudi Arabia. One of the two schools was
randomly selected an experimental group, while the other as control group. To achieve the
objectives of the study, mathematics achievement test was developed and applied for the
two the groups as pretest and posttest. The students in the experimental group received
their teaching through the use of peer-mediated instruction for five weeks, whereas the
students in the control group received their teaching at the same period by the conventional way .On the one hand, the results revealed that there were statistically significant
differences between the two groups’ performance on the post-mathematics test, favoring
to the experimental group. On the other hand, there were no statistically significant differences between the two groups’ performance due to the grade.
Keywords: Peer-mediated tutoring; Mathematics skills; Learning disabilities
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مقدمة

مفهوما جمردًا ي�ستخدم لغة رمزية لت�سهيل عملية التفكري والتعبري عن العالقات الكمية .وتعترب �صعوبات
تُع ّد الريا�ضيات
ً
الريا�ضيات من املظاهر بالغة الأهمية يف ميدان �صعوبات التع ّلم� ،إذ يواجه التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم م�شكالت يف
تع ّلم مهاراتها الأ�سا�سية ،والتي ت�سمى بالعجز يف �إجراء العمليات احل�سابية (الوقفي� ،)2011 ،أو �صعوبات حادة يف تع ّلم
مهارات الريا�ضيات (ملحم� ،)2010 ،أو عجز يف التعامل مع الأرقام والعمليات الريا�ضية والقوانني ب�شكل �صحيح (عبيدات،
 ،)2003وبالتايل ف�إ ّنها �ضعف القدرة يف تع ّلم املفاهيم الريا�ضية ومتييز الأرقام (�أبو �شعرية وغباري.)2009 ،

ورمبا ترجع �أ�سباب �صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات �إىل ا�ضطرابات وظيفية يف اجلهاز الع�صبي املركزي (اخلوالدة،
� ،)2009أو �إىل وجود ا�ضطرابات بالإدراك الب�صري �أو ال�سمعي �أو احلركي �أو االنتباه �أو الذاكرة �أو اللغة �أو القراءة
(الوقفي2011 ،؛ ملحم2010 ،؛ عامر2011 ،؛  ،)Bryant, 2005ونتيجة للأ�سباب ال�سابقة؛ فقد يواجه التالميذ ذوي
�صعوبات التع ّلم م�شكالت يف تع ّلم املهارات الأ�سا�سية يف الريا�ضيات ،والتي قد تعود �إىل �ضعف قدرتهم على ا�ستيعاب املفاهيم
الريا�ضية ،و�إجراء العمليات احل�سابية الب�سيطة ،وارتكابهم �أخطاء عند حل امل�سائل اجلربية والهند�سية (القد�سي.)2009 ،
ويتطلب من املع ّلم �إدخال بع�ض التكييفات  Accommodationيف البيئة التعليمية لتلبي احلاجات التعليمية له�ؤالء التالميذ
(احلديدي ،واخلطيب ،)2011 ،كما يتطلب منه توظيف ا�سرتاتيجيات تدري�سية متنوعة تقوم على تق�سيم التالميذ ذوي
�صعوبات التع ّلم �إىل جمموعات �صغرية يتعاون �أفرادها يف حل امل�سائل الريا�ضية (البطاينة والر�شدان وال�سبايلة واخلطاطبة،
 .)2012وبالنظر �إىل املعايري املهن ّية ملع ّلمي �صعوبات التع ّلم يف اململكة العربية ال�سعودية ،جند �أنّ ا�سرتاتيجيات التدري�س
�إحدى هذه املعايري التي تتطلب من مع ّلم �صعوبات التع ّلم القدرة على توظيفها يف الربنامج الرتبوي الفردي (املركز الوطني
للقيا�س والتقومي يف التعليم العايل.)2013 ،
وتُع ّد ا�سرتاتيجيات التدري�س من الأ�ساليب املُعينة يف عملية التع ّلم والتعليم؛ �إذ ت�ؤدي دو ًرا مه ًما يف حتقيق الأهداف
التعليمية (�أبو �شعبان ،)2010 ،كما �أنّ ا�ستخدامها يف املوقف ال�صفي ُي�ساعد يف حت�سني املهارات االجتماعية واالنفعالية
ويرفع من م�ستوى التح�صيل الدرا�سي وينمي مهارات التفكري لدى التالميذ (عبدالكرمي وعا�شور وعبيد .)2011 ،وبالنظر
�إىل اال�سرتاتيجيات التدري�سية ،جند �أنّ ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران من اال�سرتاتيجيات التدري�سية التي ت�ساعد
يف حت�سني املهارات الأكادميية واالجتماعية لدى التالميذ ( ،)Topping, 2005حيث �إنّ ا�ستخدامها ُي�سهم يف �إحداث
تغيريات �أكادميية ونف�س ّية لدى التالميذ ( .)Harper & Maheady, 2007ويف ظل تطبيق هذه اال�سرتاتيجية تتحول بيئة
التع ّلم يف الف�صل الدرا�سي من بيئة تقليدية قائمة على ال�شرح والتلقني �إىل بيئة ُم ّفزة تُتيح للتالميذ فر�ص التفاعل مع
بع�ضهم البع�ض ،وتُك�سبهم املعارف واملهارات واالجتاهات (عبداملجيد ،)2011 ،كما �أ ّنها تعزز عمل التالميذ م ًعا وتد ّربهم
على �أ�س�س التع ّلم التعاوين الذي �أ�صبح من ال�ضروريات املُهمة بعملية التع ّلم (الرحاوي .)2006 ،و�أكد العديد من الباحثني
على �أنّ ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران نظام تعليمي يقوم فيه القرين/املع ّلم ،بنقل املعارف واخلربات العلمية لقرينه
املتع ّلم ،كما ت�شجع الأقران على �إقامة عالقات اجتماعية مع بع�ضهم البع�ض (�أبو�شعبان2010 ،؛ �شاذيل2008 ،؛ Huijser,
 ،)Kimmins & Evans, 2008بالإ�ضافة �إىل تع ّلم املهارات الأكادميية والعالقات الإيجابية وتقدير الذات لكال التلميذين
( ،)Mercer, Mercer & Pullen, 2010كما �أ ّنه طريقة ف ّعالة مل�شاركة جميع التالميذ يف عملية التع ّلم (& Hughes
 ،)Fredrick, 2006كما �أنها �أ�سلوب ف ّعال يف اك�ساب التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم مهارات القراءة والكتابة والريا�ضيات
(بخيت وطعيمة ،)1999 ،وبالتايل ف�إ ّنها تُ�سهم يف تقليل ال�سلوك الفو�ضوي وزيادة فر�ص التفاعل االجتماعي بني التالميذ
( )Dion, 2005لأنها ا�سرتاتيجية فعالة تنا�سب التالميذ عند قيام الأقران بتعليم بع�ضهم البع�ض (.)Burks, 2004
وجند �أنّ قانون عدم ترك طفل جان ًبا ( )No Child Left Behind Actيف الواليات املتحدة الأمريكية قد �شدد على
�أهمية ح�صول جميع التالميذ يف املدار�س على تعليم عايل اجلودة من خالل توظيف ا�سرتاتيجيات التدري�س (Morgan,
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 ،)2006كما �أ ّكد قانون تربية الأفراد ذوي الإعاقة ( )Individuals with Disabilities Education Actعلى �أهمية
توفري خدمات التدخل والتعليم العالجي يف البيئات التعليمية اخلا�صة بالتالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم (& Lundblom
 ،)Woods, 2012ولهذا ف�إنّ ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران تُع ّد من اال�سرتاتيجيات املُ�ستخدمة يف تدري�س التالميذ
ذوي �صعوبات التع ّلم يف الواليات املتحدة الأمريكية (.)Hallahan, Kauffman & Pullen, 2012
وي�أخذ التدري�س بوا�سطة الأقران عدة �أنواع منها :تدري�س الأقران من نف�س العمر ( )Classwide Age Tutoringحيث
يكون القرين/املع ّلم والقرين/املتع ّلم من نف�س املرحلة العمرية؛ تدري�س الأقران عرب الأعمار ( )Cross Age Tutoringحيث
يقوم التالميذ الأكرب �س ًنا مبهمة تعليم التالميذ الأ�صغر �س ًنا؛ تدري�س الأقران من فرد لأخر ()One-To-One Tutoring
حيث ي�شرتك القرين/املع ّلم الأكرث مهارة مع القرين/املتع ّلم الأقل مهارة مع بع�ضهما البع�ض يف عالقة ت�شاركية ُبغية حت�سني
هذه املهارة لدى القرين/املتع ّلم؛ تدري�س الأقران عرب املجموعات ال�صغرية ( )Small Group Tutoringوالذي يعتمد على
ا�شرتاك جمموعة �صغرية من التالميذ مرتفعي ومتو�سطي ومنخف�ضي الأداء م ًعا يف تنفيذ بع�ض املهام التعليمية يف جمموعات
تعاونية؛ و�أخ ًريا تدري�س الأقران التباديل ( )Reciprocal Tutoringوهو ثنائي من الأقران (قرين/مع ّلم ،وقرين/متع ّلم)،
وكالهما يتبادل الأدوار بني قرين/مع ّلم ،وقرين/متع ّلم (العفيفي2009 ،؛ �أبو �شعبان2010 ،؛ احلارثي ،)2007 ،ومن
اجلدير ذكره �أنّ الدرا�سة احلال ّية ا�ستخدمت ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران عرب الأعمار (.)Cross Age Tutoring
وتطرقت العديد من الدرا�سات ال�سابقة �إىل �إيجابيات التدري�س بوا�سطة الأقران مع الأفراد ذوي احلاجات اخلا�صة؛ �إذ
�أ�شارت درا�سة �أمني و�صالح (� )2003إىل فاعلية هذه اال�سرتاتيجية يف �إك�ساب التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية بع�ض املهارات
الريا�ضية و�إك�ساب التالميذ العاديني طريقة التعامل مع التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية ،و�أتفقت نتائج درا�سة البجحان
( )2013مع درا�سة �أمني و�صالح على فاعلية هذه اال�سرتاتيجية يف حت�سني املهارات احل�سابية لدى التالميذ ذوي الإعاقة
الفكرية ،و�أظهرت درا�سة العتيبي واحلارثي ( )2008فاعلية هذه اال�سرتاتيجية يف �إك�ساب التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية
الكلمات الوظيفية وتعميمهما ،كما �أ ّكدت درا�سة الطيباين ( )2010على فاعلية هذه اال�سرتاتيجية يف حت�سني مهارات
التحدث واال�ستماع والتوا�صل اللغوي لدى التالميذ ذوي متالزمة داون ،وك�شفت درا�سة احليايل وهندي ( )2011عن �أثر
هذه اال�سرتاتيجية يف تنمية مهارات القراءة اجلهرية واالحتفاظ بها لدى تالميذ الرتبية اخلا�صة ،كما �أظهرت درا�سة عنيات
(� )2011أثر هذه اال�سرتاتيجية يف تعليم مهارات اال�ستماع والتذوق املو�سيقي لدى التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية ،بينما
�أ ّكدت درا�سة حممد ( )2012على الدور الفاعل لهذه اال�سرتاتيجية يف حت�سني كفاءة النطق وت�صحيح عيوبه لدى التالميذ
ذوي �ضعاف ال�سمع ،كما �أ�شارت درا�سة اخلوالدة وعبدالعزيز (� )2012إىل فاعلية ا�ستخدامها يف حت�سني مهارات التفكري
الإبداعي وم�ستوى الدافعية لدى التالميذ املوهوبني ،وخل�صت درا�سة �إيري ( )Iyer,2011من خالل مراجعتها للعديد من
الدرا�سات ال�سابقة �إىل فاعلية التدري�س بوا�سطة الأقران ودورها الإيجابي يف حت�سني املهارات الأكادميية واالجتماعية لدى
التالميذ ذوي احلاجات اخلا�صة.
ويف جمال �صعوبات التع ّلم مو�ضوع الدرا�سة احلال ّية ،فقد تطرقت العديد من الدرا�سات ال�سابقة �إىل فاعلية التدري�س
بوا�سطة الأقران يف حت�سني املهارات الأكادميية واالجتماعية لدى التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم؛ حيث �أ ّكدت درا�سة بني
عبدالرحمن والزعبي ( )Bani Abdel Rahman & Al-Zoubi, 2017على �أثر ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران من نف�س
العمر يف حت�سني مهارات تعرف الكلمة لدى التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم يف القراءة مبدينة جنران ،و�أ�شارت درا�سة تايلور
والبري (� )Taylor& Alber, 2003إىل فاعلية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني مهارات الهجاء لدى التالميذ ذوي
�صعوبات التع ّلم ،بينما �أكدت درا�سة بورك�س ( )Burks, 2004على �أثرها يف حت�سني مهارات القراءة والكتابة لدى التالميذ
ذوي �صعوبات التع ّلم ،كما دلت درا�سة كالهون ( )Calhoon, 2005على فاعليتها يف تعليم املهارات ال�صوتية واللغوية
والقراءة التعبريية لدى التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم ،بينما �أ ّكدت احل�سن (� )2005أنّ تطبيق هذه اال�سرتاتيجية �ساعد
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التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم على تع ّلم كلمات ومفردات جديدة وعلى قدرتهم باالحتفاظ بها وتعميمها ،و�أبرزت رايت وكلريي
( )Wrght & CIery, 2006دور التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني مهارات القراءة ال�صحيحة وال�سرعة والطالقة لدى
التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم ،كما تتفق نتائج درا�سة كوريا وكارتلدج ومو�ستي (Kourea, Cartledge & Musti-Rao,
 )2007مع درا�سة رايت وكلريي على فاعلية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني مهارات القراءة واكت�ساب مهارات
الطالقة لدى التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم ،كما �أظهرت درا�سة هجز وفريدريك ( )Hughes & Fredrick, 2006فاعلية
ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني الأداء الأكادميي لدى التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم من خالل �إك�سابهم
معاين ومفردات الكلمات� ،إ�ضاف ًة �إىل دورها يف حت�سني املهارات االجتماعية لدى التالميذ العاديني وذوي �صعوبات التع ّلم،
واتفقت نتائج درا�سة العفيفي ( )2009مع نتائج درا�سة هجز وفريدريك على �أثر هذه اال�سرتاتيجية يف �إك�ساب التالميذ
ذيوي �صعوبات التع ّلم بع�ض املهارات االجتماعية ،وب ّينت درا�سة مادريد وكانا�س و�أورتيجا (�Madrid, Canas & Orte
� )ga-Medinaa, 2007أثر ا�ستخدام التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني حت�صيل التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم �أكرث من
ا�ستخدام �أ�ساليب التدري�س القائمة على التدري�س التناف�سي ،كما �أ�شارت درا�سة �سكرجز وما�سرتوبري ومار�شك (Scruggs,
� )Mastropieri & Marshak, 2012إىل الت�أثريات املبا�شرة وغري املبا�شرة للتدري�س بوا�سطة الأقران يف تع ّلم التالميذ
ذوي �صعوبات التع ّلم للمواد االجتماعية.
ويف جمال الريا�ضيات ،فقد ك�شفت درا�سة كن�سك وجيتيندرا و�سود ( )Kunsch, Jitendra & Sood, 2007بعد
مراجعتها وحتليليها لنتائج  17من الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أثر التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني �أداء التالميذ ذوي
�صعوبات التع ّلم بالريا�ضيات ،كما �أظهرت درا�سة بني خالد (� )2016أثر هذه اال�سرتاتيجية يف حت�سني املهارات احل�سابية
الأ�سا�سية لدى التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم ،وك�شفت درا�سة ت�سوي ( )Tsuei, 2014عن �أثر التدري�س بوا�سطة الأقران
القائم على الإنرتنت والألعاب احلا�سوبية يف حت�سني مهارات الريا�ضيات لدى التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم.
ويالحظ من خالل الدرا�سات ال�سابقة �أن ال�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران �أثر يف حت�سني املهارات الأكادميية
واالجتماعية لدى التالميذ ذوي احلاجات اخلا�صة ب�شكل عام والتالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم ب�شكل خا�ص .كما يالحظ قلة
الدرا�سات العربية التي تطرقت لأثر تطبيق هذه اال�سرتاتيجية على التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات .وتت�شابه
الدرا�سة احلال ّية من حيث املو�ضوع والأ�سلوب امل�ستخدم مع الدرا�سات التي ّمت الإ�شارة �ساب ًقا ،ولكن ما ُييز هذه الدرا�سة
عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة� ،أنها �أجريت على عينة من تلميذات �صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات ترتاوح �أعمارهن بني
� 11-9سنة ،كما �أ ّنها �ستربز �أثر ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني بع�ض املهارات الأ�سا�سية بالريا�ضيات،
حيث ات�ضح من خالل عر�ض الإطار النظري قلة الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت �صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات يف اململكة
العربية ال�سعودية.
مشكلة الدراسة

تُع ّد فئة التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات من �أكرب فئات �صعوبات التع ّلم بعد فئة التالميذ ذوي �صعوبات
التع ّلم يف القراءة؛ حيث �إنّ  26%من التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم لديهم �صعوبات تع ّلم بالريا�ضيات ،كما �أنّ  50%من
الأهداف ال�سنوية يف الربنامج الرتبوي الفردي بالواليات املتحدة الأمريكية ي�شتمل على �أهداف تعليمية خا�صة يف مهارات
الريا�ضيات ( ،)Lerner & Johns, 2012; Miller & Hudson, 2007كما �أنّ مع ّلمي �صعوبات التع ّلم يق�ضون ثلث
وقتهم يف تعليم مهارات الريا�ضيات للتالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم (الوقفي.)2011 ،
ويف اململكة العربية ال�سعودية جند �أنّ الربنامج الرتبوي الفردي املُطبق يف برنامج �صعوبات التع ّلم (غرفة امل�صادر)ُ ،ير ّكز
ب�شكل خا�ص على ا�سرتاتيجيات تدري�س مهارات القراءة ويفتقر �إىل توظيف ا�سرتاتيجيات التدري�س القائمة على حل امل�سائل
احل�سابية (�أبونيان ،)2015 ،ومن هذا املنطلق ف�إ ّنه من ال�ضروري توظيف طرق وا�سرتاتيجيات تدري�سية لعالج �صعوبات
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التع ّلم يف الريا�ضيات ،حيث �إنّ وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية تبذل جهودًا يف حت�سني م�ستوى التالميذ يف
الريا�ضيات من خالل توظيف الطرق واال�سرتاتيجيات التدري�سية احلديثة يف مناهج الريا�ضيات (الر�شيدي ،)2008 ،وت�أتي
ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران ك�إحدى اال�سرتاتيجيات املُ�ستخدمة يف حت�سني التح�صيل الدرا�سي لدى التالميذ ذوي
�صعوبات التع ّلم (حممد2011 ،؛ Calhoon, 2005; Wright & Clery 2006; Calhoon, Al Otaiha, Cihak,
.)King & Avalos, 2007
والحظ الباحثان بالدرا�سة احلال ّية ب�أنّ ا�سرتاتيجيات التدري�س التي يتم �إتباعها يف تعليم التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم
بربنامج �صعوبات التع ّلم يف مدينة جنران باململكة العربية ال�سعودية تعتمد على ال�شرح والتلقني ،و�أنّ ا�سرتاتيجية التدري�س
بوا�سطة الأقران لي�ست من �ضمن اال�سرتاتيجيات املٌدرجة يف دليل برنامج �صعوبات التع ّلم ،وهذا الأمر ا�سرتعى اهتمام
الباحثني وو ّلد لديهما الف�ضول يف تطبيق هذه اال�سرتاتيجية على تالميذ �صعوبات التع ّلم ،على اعتبار مفاده �أنّ الدرا�سات
التي ا�ستخدمت التدري�س بوا�سطة الأقران مع التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم بالريا�ضيات ما تزال قليلة مقارنة بالدرا�سات
التي �أجريت على التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم يف القراءة �أو الكتابة؛ �إذ �أ�شارت العديد من الدرا�سات على �أنّ البحوث
التي �أجريت يف جمال �صعوبات التع ّلم بالريا�ضيات تقل عن مثيالتها التي �أجريت على �صعوبات التع ّلم يف القراءة �أو الكتابة
(�صواحلة2011 ،؛  ،)Bender, 2008بالإ�ضافة �إىل �أنّ الدرا�سة احلالية �أول درا�سة تُطبق هذه اال�سرتاتيجية على تالميذ
�صعوبات التع ّلم يف منطقة جنران .ومن هذا املنطلق فقد تبلورت م�شكلة الدرا�سة احلال ّية يف حماولة التعرف على �أثر
ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني املهارات الأ�سا�سية يف الريا�ضيات لدى تلميذات �صعوبات التع ّلم ،وذلك من
خالل الإجابة عن الفر�ضيات التالية:
 -ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات رتب �أفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف اختبارالريا�ضيات تُعزى لأثر ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران.
 -ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات رتب �أفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف اختبارملتغي ال�صف الدرا�سي.
الريا�ضيات تُعزى ّ
أهداف الدراسة

تكمن �أهداف الدار�سة احلال ّية مبا يلي:
 -توجيه �أنظار القائمني على برامج الرتبية اخلا�صة بال�سعودية نحو ت�ضمني ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يفدليل برنامج �صعوبات التع ّلم.
 -التعرف �إىل �أثر التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني مهارات الريا�ضيات لدى التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم. -الك�شف عن �أثر تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران على تلميذات �صعوبات التع ّلم يف املجموعة التجريبية. -الك�شف عن �إذا ما كانت هناك فروق بني �أداء تالميذ املجموعة ال�ضابطة والتجريبية على اختبار الريا�ضيات البعديملتغي ال�صف الدرا�سي.
تُعزى ّ

أهمية الدراسة

تربز الأهمية النظرية والتطبيقية للدرا�سة احلال ّية من خالل ما يلي:
 -ت�سليط ال�ضوء على �صعوبات التع ّلم بالريا�ضيات. �-إبراز دور ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني املهارات الأ�سا�سية يف الريا�ضيات لدى التالميذ ذوي�صعوبات التع ّلم.
 -ما قدمته الدرا�سة من �إطار نظري ودرا�سات �سابقة قد ُي�سهم يف �إثراء املعرفة يف جمال �صعوبات التع ّلم يفالريا�ضيات.
 -اال�ستفادة من اختبار مهارات الريا�ضيات الذي ّمت �إعداده بهذه الدرا�سة ك�أداة للتعرف الأويل على التالميذ ذويجملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر
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�صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات.
 �-إمكانية ا�ستفادة مع ّلمي برنامج �صعوبات التع ّلم من دليل تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران.  -توفري بيئة تعليمية داخل برنامج �صعوبات التع ّلم قائمة على ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران.حدود الدراسة

حدود ب�شرية :اقت�صار عينة الدرا�سة على  24تلميذة ،ترتاوح �أعمارهنّ بني � 11-9سنة ،لد ّيهن �صعوبات تع ّلم يف
الريا�ضيات ،ملتحقات بربنامج �صعوبات التع ّلم يف مدار�س التعليم العام مبدينة جنران.
حدود زمانية :جمع بيانات الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2015/2014م.
حدود مكانية :تطبيق الدرا�سة يف مدر�سة االبتدائية الثانية للبنات ،ومدر�سة االبتدائية ال�سابعة والثالثون للبنات يف مدينة
جنران باململكة العرب ّية ال�سعودية.
حدود مو�ضوعية:
 -اقت�صار الدرا�سة على اختبار لقيا�س بع�ض املهارات الأ�سا�سية يف الريا�ضيات. -ا�ستخدام الدرا�سة ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران عرب الأعمار. -مدى �شمول ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران للمو�ضوعات املتعلقة ب�صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات. -مدى التزام مع ّلمة �صعوبات التع ّلم والقرينة املع ّلمة بتطبيق اال�سرتاتيجية داخل برنامج �صعوبات التع ّلم. -معايري �صدق وثبات �أداة الدرا�سة.- -منهجية البحث املُ�ستخدمة بالدرا�سة.

المفاهيم والمصطلحات اإلجرائية

ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران :ا�سرتاتيجية تعليمية تقرن فيها مع ّلمة �صعوبات التع ّلم تلميذتني م ًعا وعلى �شكل
�أزواج يف غرفة امل�صادر (قرين مع ّلم/قرين متع ّلم) ،بحيث تكون القرينة املُعلمة من تلميذات ال�صف ال�ساد�س يف املدر�سة
ال�سابعة والثالثون االبتدائية ،و�أ ّما القرينة املتع ّلمة فتكون من تلميذات �صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات من ال�صف الثالث �إىل
اخلام�س االبتدائي يف املدر�سة ال�سابعة والثالثون االبتدائية .ووفق ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران عرب الأعمار املُ�ستخدمة يف
الدرا�سة احلال ّية ف�إنّ مع ّلمة �صعوبات التع ّلم توكل للقرينة املع ّلمة مهمة تدري�س قريناتها ذوات �صعوبات التع ّلم.
تلميذات �صعوبات التع ّلم :هنّ تلميذات �صعوبات التع ّلم امللتحقات بربنامج �صعوبات التع ّلم يف مدر�ستي الثانية االبتدائية
للبنات ،واالبتدائية ال�سابعة والثالثون للبنات ،ولديهنّ �صعوبات تع ّلم يف الريا�ضيات بنا ًء على تطبيق �إدارة الرتبية اخلا�صة
مبدينة جنران جمموعة من االختبارات الت�شخي�صية عليهنّ .
�صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات :هي ال�ضعف يف تع ّلم املهارات احل�سابية الأ�سا�سية الواردة يف اختبار الريا�ضيات بهذه
الدرا�سة ،ك�ضعف القدرة على القيام بعمليات حتديد الأمناط العددية ،والقيم املنزلية للأعداد وترتيبها ت�صاعد ًيا وتنازل ًيا،
وجمع الأعداد ،وطرحها ،و�ضربها ،وق�سمتها ،والتقريب �إىل �أقرب ع�شرة ،ومائة ،و�ألف ،واخللط بينها.

الطريقة واإلجراءات

منهج وت�صميم الدرا�سة
ّمت ا�ستخدام املنهج �شبه التجريبي ( ،)Quasi Experimental Designيف هذه الدرا�سة وحتديدً ا ت�صميم املجموعة
ال�ضابطة غري املتكافئة ()Non Equivalent Control-Group Design؛ �إذ ُطبق اختبار الريا�ضيات على �أفراد
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية كاختبار قبليّ ،ثم تلقى �أفراد املجموعة التجريبية تدري�سهم يف برنامج �صعوبات التع ّلم من
خالل التدري�س بوا�سطة الأقران ،يف حني ظل �أفراد املجموعة ال�ضابطة يتلقون تعليمهم داخل برنامج �صعوبات التع ّلم بالطريقة
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االعتيادية ،ومن ّثم �أعيد تطبيق اختبار الريا�ضيات على �أفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية كاختبار بعدي.
جمتمع وعينة الدرا�سة
تك ّون جمتمع الدرا�سة من جميع تلميذات �صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات امللتحقات بربنامج �صعوبات التع ّلم ،والبالغ عددهن
 63تلميذة ،موزعات على  7مدار�س ابتدائية ،يوجد فيها برنامج �صعوبات التع ّلم ،تابعة لإدارة التعليم مبنطقة جنران ،وقد
مت ت�شخي�ص التلميذات على �أنهنّ من ذوات �صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات بنا ًء على جمموعة من الأ�س�س واملعايري املعتمدة
من قبل �إدارة الرتبية اخلا�صة مبنطقة جنران يف ال�سعودية (�إدارة الرتبية اخلا�صة مبنطقة جنران.)2015 ،
و�أ ّما عينة الدرا�سة فتك ّونت من  24تلميذة لديهنّ �صعوبات تع ّلم يف الريا�ضيات ملتحقات بربنامج �صعوبات يف املدر�سة
الثانية االبتدائية للبنات (ع= )11واملدر�سة ال�سابعة والثالثون االبتدائية للبنات (ع= )13يف مدينة جنران ،و ّمت اختيارهن
ب�أ�سلوب العينة الق�صديةُ ،ويكن تربير اختيار هاتني املدر�ستني بطريقة ق�صدية �إىل توفر العدد الكايف من تلميذات �صعوبات
تع ّلم بالريا�ضيات من ال�صفوف الثالث والرابع واخلام�س االبتدائي ،وتقبل �إدارة املدر�ستني لفكرة تطبيق الدرا�سة داخل
برنامج �صعوبات التع ّلم ،وتعاون مع ّلمتي برنامج �صعوبات التع ّلم ،بالإ�ضافة �إىل تقبل �أولياء �أمور التلميذات فكرة تطبيق
الدرا�سة .وبالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ّمت اختيار املدر�سة ال�سابعة والثالثون االبتدائية لتكون جمموعة جتريبية واملدر�سة
الثانية االبتدائية كمجموعة �ضابطة .ويو�ضح اجلدول  1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة.
اجلدول 1
متغيي املجموعة وال�صف الدرا�سي
توزيع �أفراد العينة وفق ّ
املجموعة

ال�ضابطة

التجريبية

العدد

ال�صف
الثالث

3

الرابع

5

اخلام�س

3

الثالث

4

الرابع

3

اخلام�س

5

املجموع

11

13

أدوات الدراسة

اختبار املهارات الأ�سا�سية يف الريا�ضيات
ّ
ّ
ّمت �إعداد هذا االختبار بالتعاون مع معلمات برنامج �صعوبات التعلم يف مدينة جنران ،حيث تك ّون االختبار من مهارات
ُيفرت�ض �أن تتقنها تلميذة �صعوبة التع ّلم يف ال�صفوف الثالث والرابع واخلام�س االبتدائي؛ مثل مفاهيم الأعداد والقيم املنزلية
وترتيب الأعداد ،وجمع وطرح و�ضرب وق�سمة الأعداد ،وتقريب الأعداد �إىل �أقرب ع�شرة ،و�إىل �أقرب مائة و�إىل �أقرب �ألف،
ومن �أجل �إعداد االختبار ّمت �إتباع اخلطوات التالية:
 -االطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة. -االطالع على مناهج الريا�ضيات يف املرحلة االبتدائية باململكة العربية ال�سعودية. �-صياغة فقرات االختبار يف �صورته الأولية ،والذي تك ّون من � 43س� ًؤال من نوع اختيار من متعدد ،ولكل �س�ؤال ثالثةبدائل ،واحد منها �صحيح ،وت�أخذ كل �إجابة �صحيحة درجة واحدة ،وت�أخذ الإجابة اخلاطئة درجة �صفر.
 � -إعداد جدول موا�صفات لالختبار يراعي م�ستويات بلوم للأهداف املعرفية. -للت�أكد من دالالت �صدق االختبارّ ،مت عر�ضه ب�صورته الأول ّية على عدد من مع ّلمات برنامج �صعوبات التع ّلم يف مدينةجملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر
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جنران ،بالإ�ضافة �إىل عر�ضه على جمموعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جنران ،ويهدف هذا
الإجراء للت�أكد من �صحة �أ�سئلة االختبار وال�صياغة اللغوية ،ومنا�سبة البدائل لكل �س�ؤال ،ومدى منا�سبته للم�ستوى
الدرا�سي والعقلي لتلميذات �صعوبات التع ّلم ،ويف �ضوء مالحظات املُحكمني ّمت تعديل فقرات االختبار� ،سوا ًء باحلذف
�أو بالإ�ضافة �أو بالتعديل �أو بالنقل ،ومن ثم ّمت اعتماد �أ�سئلة االختبار التي نالت ن�سبة اتفاق  80%ف�أكرث ،وبهذا
فقد ت�ألف االختبار ب�صورته النهائية من � 30س� ًؤال من نوع اختيار من متعدد.
 -وللت�أكد من ثبات االختبار ،فقد ّمت ا�ستخدام طريقة االختبار و�إعادة االختبار (� ،)Test-Retestإذ ُطبق يف �صورتهالنهائية على عينة ا�ستطالعية من خارج �أفراد عينة الدرا�سة ،تكونت من  18تلميذات لديهنّ �صعوبات تع ّلم يف
الريا�ضيات ،ملتحقات بربنامج �صعوبات التع ّلم من ال�صفوف الثالث وحتى اخلام�س االبتدائي ،وبعد �أ�سبوعني �أعيد
تطبيق االختبار مرة ثانية ،وقد ّمت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني مرتي التطبيق� ،إذ بلغ معامل الثبات .0.78
كما ّمت ح�ساب معامالت ال�صعوبة لأ�سئلة االختبار والتي تراوحت قيمه بني  ،0.66-0.53يف حني تراوحت معامالت
التمييز لالختبار بني .0.58-0.42
دليل تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران
من �أجل �إعداد الدليل ّمت �إتباع اخلطوات التالية:
 -االطالع على الوحدات الدرا�سية يف مناهج الريا�ضيات للمرحلة االبتدائية يف اململكة العربية ال�سعودية. -حتليل الوحدات الدرا�سية يف منهاج الريا�ضيات من خالل و�ضع قوائم بالأهداف التعليمية واملفاهيم واملهارات،والأن�شطة التعليمية ،والو�سائل التعليمية ،و�أ�ساليب التقومي.
 �-إعداد وت�صميم درو�س قائمة على ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران. -من �أجل الت�أكد من �صدق الدليل يف �صورته الأول ّية ،عر�ض على �سبعة حمكمني من ذوي اخلربة يف الرتبية اخلا�صةواملناهج وطرق التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جنران ،بالإ�ضافة �إىل عر�ضه على مع ّلمات برنامج �صعوبات التع ّلم.
 � -أرفق مع الدليل ا�ستبانة ا�شتملت على جمموعة من الفقرات ذات العالقة يف �صحة ال�صياغة اللغوية ،ومدى منا�سبةالدرو�س للم�ستوى العقلي والعمري لتلميذات �صعوبات التع ّلم ،ومالئمة املحتوى يف حتقيق الأهداف التعليمية وجماالت
التع ّلم امل�ستهدفة جراء تطبيق اال�سرتاتيجية ،ومدى منا�سبة �أ�ساليب التقومي والأن�شطة التعليمية.
 ّ -مت حتليل البيانات اخلا�صة باال�ستبانة من �أجل ا�ستخراج ن�سبة االتفاق بني املحكمني وقد بلغت ن�سبة االتفاق ،82%كما ّمت اال�ستفادة من حتليل اال�ستبانة يف �إجراء بع�ض التعديالت على حمتوى الدليل بنا ًء على مالحظات ومقرتحات
در�سا يف الريا�ضيات.
املحكمني ،وبهذا فقد ا�شتمل الدليل ب�صورته النهائية على ً 20
 -قامت مع ّلمة برنامج �صعوبات التع ّلم يف املجموعة التجريبية بالتعاون مع الباحثة الأوىل بهذه الدرا�سة ومع �إدارةومع ّلمات مدر�سة ال�سابعة والثالثون االبتدائية باختيار  13تلميذة من تلميذات ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ممن لديهنّ
حت�صيل درا�سي مرتفع يف مادة الريا�ضيات من �أجل تر�شيحهنّ للقيام مبهمة القرينة/املع ّلمة.
 -قامت مع ّلمة �صعوبات التع ّلم يف املجموعة التجريبية بالتعاون مع الباحثة الأوىل بهذه الدرا�سة باجللو�س مع التلميذاتاملتفوقات لتو�ضيح فكرة التدري�س بوا�سطة الأقران ،وتو�ضيح م�صطلح �صعوبات التع ّلم بالريا�ضيات ،كما مت التعرف �إىل
مدى تقبلهنّ فكرة تدري�س زميالتهنّ ذوات �صعوبات التع ّلم.
 -بعد تقبل التلميذات املتفوقات و�أولياء �أمورهنّ للفكرة ،قامت الباحثة الأوىل بالتعاون مع مع ّلمة �صعوبات التع ّلمبعقد �سل�سلة من اجلل�سات التدريبية للتلميذات املتفوقات من �أجل �إعالمهنّ بكيفية تدري�س زميالتهن ذوات �صعوبات
التع ّلم .كما ّمت عقد جمموعة من اجلل�سات الإر�شادية مع مع ّلمة برنامج �صعوبات التع ّلم بهدف تو�ضيح خطوات تنفيذ
اال�سرتاتيجية.
ّ
ّ
 -يف املجموعة التجريبية مت ترتيب التلميذات املتفوقات (ع= )13والتلميذات ذوات �صعوبات التعلم (ع= )13يف برنامج�صعوبات التع ّلم على �شكل �أزواج ،ويتكون كل زوج من قرين مع ّلم وقرين متع ّلم؛ بحيث تقوم التلميذة ذات التح�صيل
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املرتفع يف الريا�ضيات (القرينة املع ّلمة) بتدري�س زميلتها من ذوات �صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات (القرينة املتع ّلمة)
ويكون ذلك حتت �إ�شراف مع ّلمة �صعوبات التع ّلم.
 ّ -مت تزويد مع ّلمة برنامج �صعوبات التع ّلم يف املجموعة التجريبية بدليل تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران،�إذ ا�شتمل على خطوات تنفيذ كل ح�صة درا�سية داخل برنامج �صعوبات التع ّلم ،وخطة يومية لتنفيذ الدرو�س ،بحيث
ت�ضمنت كل ح�صة درا�سية معلومات عامة و�أهدا ًفا تعليمية خا�صة وخطوات التنفيذ ،و�أ�ساليب التقومي والأن�شطة
والو�سائل التي �ستوظف يف عملية التدري�س.
ّ
 ُ -حددت املدة الزمنية لتنفيذ ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف برنامج �صعوبات التعلم ملدة � 5أ�سابيع ،بواقع�صباحا بحيث يتم خالل كل ح�صة جلو�س
 5ح�ص�ص �أ�سبوع ًيا ،مدة كل ح�صة  45دقيقة ،من ال�ساعة 11.45-11
ً
القرين املع ّلم والقرين املتع ّلم م ًعا وعلى �شكل �أزواج.
إجراءات الدراسة

-

-

زيارة املدار�س االبتدائية التي ت�شتمل على برنامج �صعوبات التع ّلم يف مدينة جنران ،وااللتقاء مع �إدارة املدر�سة،ومع ّلمة برنامج �صعوبات التع ّلم؛ بهدف تو�ضيح �أهداف الدرا�سة ،و�أهميتها ،و�إجراءات تنفيذها.
اختيار �أفراد عينة الدرا�سة من املدر�سة الثانية االبتدائية للبنات واملدر�سة ال�سابعة والثالثون االبتدائية للبناتبالطريقة الق�صدية ،وتق�سيم املدر�ستني بطريقة ع�شوائية �إىل جمموعتني (�ضابطة وجتريبية).
�إعداد دليل تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران والت�أكد من دالالت �صدقه.تطبيق اختبار الريا�ضيات كاختبار قبلي على �أفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية.تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران (ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران عرب الأعمار) على تلميذات املجموعةالتجريبية داخل برنامج �صعوبات التع ّلم ،يف حني تلقت تلميذات املجموعة ال�ضابطة تدري�سهن داخل برنامج �صعوبات
التع ّلم بالطريقة االعتيادية.
�إعادة تطبيق اختبار الريا�ضيات كاختبار بعدي على �أفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية.ت�صحيح ور�صد �إجابات التلميذات يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على اختبار الريا�ضيات القبلي والبعدي.-ا�ستخدام حزمة التحليل الإح�صائي االجتماعي ( )SPSSلتحليل البيانات واحل�صول على النتائج.

النتائج

نتائج الفر�ض ّية الأوىل «ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≥ 05.0بني متو�سطات رتب �أفراد املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية يف اختبار الريا�ضيات تُعزى لأثر التدري�س بوا�سطة الأقران» .والختبار هذه الفر�ض ّيةّ ،مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�ساب ّية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف اختبار الريا�ضيات القبلي
والبعدي ،ويو�ضح اجلدول  2ذلك.
اجلدول 2
املتو�سطات احل�ساب ّية واالنحرافات املعيارية للمجموعتني على اختبار الريا�ضيات القبلي والبعدي
املجموعة

القيا�س
العدد

ال�ضابطة

التجريبية
البعدي

القبلي

البعدي

القبلي

11

11

13

13

املتو�سط احل�سابي

13.63

15.27

13.06

18.62

االنحراف املعياري

.924

.646

1.49

2.32

يالحظ من اجلدول  2وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية لأفراد املجموعتني على اختبار الريا�ضيات القبلي والبعدي،
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�إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لأفراد املجموعة ال�ضابطة يف القيا�س القبلي  13.63لي�صبح يف القيا�س البعدي �إىل  ،15.27يف
حني بلغ املتو�سط احل�سابي لأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي  13.06لي�صل يف القيا�س البعدي �إىل .18.62
وبهدف الك�شف عن الداللة الإح�صائية للفروق بني املتو�سطات احل�ساب ّية لأفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على اختبار
الريا�ضيات القبلي والبعدي ،فقد ّمت ا�ستخدام اختبار مان وتني الالمع ّلمي ( ،)Mann-Whitneyنظ ًرا ل�صغر حجم عي ّنة
الدرا�سة ،ويو�ضح اجلدول  3ذلك.
اجلدول 3
نتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق بني املجموعتني على اختبار الريا�ضيات القبلي والبعدي
القيا�س

املجموعة

متو�سط الرتب

جمموع الرتب

القبلي

ال�ضابطة

13.7

151.0

التجريبية

11.4

149.0

ال�ضابطة

7.59

83.50

التجريبية

16.65

216.5

البعدي

قيمة Z

م�ستوى الداللة

-.810

418.

-3.186

*.001

*α ≥ 0.05
ُي�شري اجلدول  3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات رتب �أفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على
اختبار الريا�ضيات القبلي؛ حيث بلغ متو�سط رتب �أفراد املجموعة ال�ضابطة  13.7بينما بلغ متو�سط رتب �أفراد املجموعة
التجريبية ( )11.4ومب�ستوى داللة �إح�صائ ّية  ،.418وهذه النتيجة تظهر التكاف�ؤ بني املجموعتني على اختبار الريا�ضيات
القبلي ،يف حني �أنّ اجلدول ُي�شري �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات رتب �أفراد املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية على اختبار الريا�ضيات البعدي؛ �إذ بلغ متو�سط رتب �أفراد املجموعة ال�ضابطة  7.59بينما بلغ متو�سط رتب
�أفراد املجموعة التجريبية  16.65ومب�ستوى داللة �إح�صائ ّية  .001وقد كانت هذه الفروق ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية.
نتائج الفر�ضية الثانية «ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات رتب �أفراد املجموعتني
ملتغي ال�صف الدرا�سي» .والختبار هذه الفر�ضية ّمت ا�ستخراج املتو�سطات
ال�ضابطة والتجريبية يف اختبار الريا�ضيات تُعزى ّ
متغي ال�صف الدرا�سي،
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد املجموعتني على اختبار الريا�ضيات البعدي وفق ّ
ويو�ضح اجلدول ( )4ذلك.
اجلدول 4
متغي ال�صف الدرا�سي
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمجموعتني على اختبار الريا�ضيات البعدي وفق ّ
القيا�س

املجموعة
ال�ضابطة

البعدي
التجريبية

ال�صف الدرا�سي
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
املجموع
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
املجموع

العدد
3
5
3
11
4
4
5
13

املتو�سط احل�سابي
15.66
15.00
15.33
15.27
19.00
18.50
18.40
18.61

االنحراف املعياري
.577
.707
.577
.646
3.915
1.000
1.949
2.328

يت�ضح من اجلدول  4وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية لأفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على اختبار الريا�ضيات
ملتغي ال�صف الدرا�سي .وبهدف الك�شف عن الداللة الإح�صائية لهذه الفروق؛ ّمت ا�ستخدام اختبار كرو�سكال
البعدي تب ًعا ّ
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والي�س ( )Kruskal-Wallisالالمع ّلمي ويو�ضح اجلدول  5ذلك.
اجلدول 5
متغي ال�صف الدرا�سي
نتائج اختبار كرو�سكال والي�س لداللة الفروق بني املجموعتني على اختبار الريا�ضيات البعدي وفق ّ
القيا�س

املجموعة
ال�ضابطة

البعدي
التجريبية

ال�صف الدرا�سي
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س

متو�سط الرتب
7.83
4.80
6.17
7.63
6.00
7.30

قيمة χ2
1.985

.413

درجات احلرية
2

2

م�ستوى الداللة
.371

.813

يت�ضح من اجلدول  5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05على اختبار الريا�ضيات
ملتغي ال�صف الدرا�سي ،وتقود هذه النتيجة �إىل قبول الفر�ضية ال�صفرية واعتبارها �صحيحة.
البعدي تُعزى ّ
مناق�شة النتائج
اتّ�ضح من خالل التحليل الإح�صائي للنتائج وجود فروق بني متو�سطات رتب �أفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية
يف اختبار الريا�ضيات البعدي ،وكانت هذه الفروق ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية .وميكن تربير هذه النتيجة �إىل �أنّ
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران �أ�سهم يف حت�سني بع�ض املهارات الأ�سا�سية يف الريا�ضيات لدى تلميذات
املجموعة التجريبية ،واتفقت هذه النتيجة مع العديد من الدرا�سات التي �أ�شارت �إىل �أثر التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني
�أداء التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم بالريا�ضيات (Kunsch, Jitendra & Sood, 2007; Mahan, 2010; Tsuei,
 .)2014كما �أنّ فاعلية التدري�س بوا�سطة الأقران ميتد ل ُيطال حت�سني مهارات �أكادميية غري مهارات الريا�ضيات لدى
تلميذات �صعوبات التع ّلم؛ فقد �أ�شار نتائج درا�سة هيوز وفريدرك ( )Hughes & Fredrick, 2006ب�أنّ الغالبية العظمى
من تالميذ �صعوبات التع ّلم �أتقنوا مفردات اللغة نتيجة ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران ،يف حني �أظهرت نتائج
درا�سة تايلور والبري (� )Taylor & Alber, 2003أثر التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني مهارات الهجاء للتالميذ ذوي
�صعوبات التع ّلم ،بينما �أ�شارت نتائج درا�سة احل�سن ( )2005على وجود عالقة ارتباطية بني التدري�س بوا�سطة الأقران وتع ّلم
بع�ض كلمات اللغة العربية والقدرة على االحتفاظ بها وتعميمها لدى التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم ،كما خل�صت درا�سات
�أخرى �إىل فاعلية هذه اال�سرتاتيجية يف حت�سني املهارات ال�صوتية واللغوية والقراءة التعبريية لدى التالميذ ذوي �صعوبات
التع ّلم ( .)Calhoon, 2005; Wright & Cleary 2006كما �أظهرت درا�سة نازال ( )Nazzal, 2002فوائد التدري�س
بوا�سطة الأقران يف حت�سني الأداء الأكادميي وزيادة الدافعية واالن�ضباط املدر�سي وتكوين اجتاهات �إيجابية نحو املدر�سة لدى
التالميذ ذوي احلاجات اخلا�صة ،بينما �أ ّكد نتائج درا�سة كالهون وفوج�س ( )Calhoon & Fuchs, 2003على فاعلية
التدري�س بوا�سطة الأقران يف �إك�ساب التالميذ ذوي الإعاقات بع�ض املهارات احل�سابية.
و�أ�سهم توظيف الدرا�سة احلال ّية ال�سرتاتيجية تدري�س الأقران عرب الأعمار يف حت�سني بع�ض مهارات الريا�ضيات لدى
تلميذات املجموعة التجريبية ،ففي هذا ال�صدد �أ ّكدت نتائج درا�سة بورك�س( )Burks, 2004على فاعلية التدري�س من
نف�س ال�صف يف حت�سني مهارات الكتابة لدى التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم ،يف حني �أ�شارت نتائج درا�سة �شامري ولوزرفيت
ح�سن من مهارات التنظيم الذاتي لدى
(� )Shamir & Lazerovitz, 2007إىل �أنّ ا�ستخدام التدري�س عرب الأعمار ّ
التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم ،بينما ب ّينت نتائج درا�سة روبن�سون و�سكوفيلد و�ستريز ونتزيل (& Robinson, Schofield
 )Steers-Wentzell, 2005وجود �أثر �إيجابي للأداء الأكادميي لدى التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات ج ّراء
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س عرب الأعمار.
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كما �أتاح تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران الفر�صة �أمام تلميذات �صعوبات التع ّلم �إىل التفاعل الإيجابي مع
بع�ضهن البع�ض من جهة ،ومع القرينة/املع ّلمة من جهة �أخرى؛ ففي هذا املجال �أ�شارت العفيفي ()2009؛ وهجز وفريدريك
( )Hughes & Fredrick, 2006على �أنّ ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران قد �أ�سهم يف �إك�ساب التالميذ
ذوي �صعوبات التع ّلم بع�ض املهارات االجتماعية ،من خالل عملهم مع بع�ضهم البع�ض وتدريبهم على مهارات العمل التعاوين،
كما �أ ّيدت درا�سات �أخرى ب�أنّ هذه اال�سرتاتيجية �ساعدت يف ت ّكوين عالقات اجتماعية بناءة وهادفة بني التالميذ انعك�ست
ب�شكل �إيجابي على �أدائهم يف املجاالت التعليمية (�سيف2004 ،؛ �شاذيل 2008؛ Huijser, Kimmins & Evans,
.)2008
كما كان لتقبل القرينة/املع ّلمة ،فكرة التجربة والتدريب حول تطبيق هذه اال�سرتاتيجية على قريناتها تلميذات �صعوبات
التع ّلم ،الأثر يف حت�سني مهارات الريا�ضيات لدى تلميذات املجموعة التجريبية؛ فقد كان تدري�سها للتلميذات وت�شخي�صها
وعالجها للأخطاء التي تقع بها قرينتها املتع ّلمة ،وتقدميها التغذية الراجعة الدور الأكرب يف حت�سني هذه املهارات يف بيئة
�آمنة قائمة على التجريب واملحاولة واال�ستك�شاف ،وقد �ساعد هذا على �شعور التلميذات بالثقة يف النف�س ،وامليل للعمل
اجلماعي ،وتكوين اجتاهات �إيجابية نحو تع ّلم الريا�ضيات ،ويف هذا ال�صدد �أ�شارت نتائج درا�سة هابر ومهيدي (Harper
 )& Maheady, 2007على �أهمية امل�شاركة الفاعلة بني تالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم عند تطبيق هذه اال�سرتاتيجية ويف
قدرة القرينة /املع ّلمة على التدري�س وت�صحيح الأخطاء لهنّ  .كما كان لقدرة القرينة/املع ّلمة على نقل معارفها وخرباتها
التعليمةية لزميالتها وحتت �إ�شراف وتوجيه املع ّلمة الأثر الأكرب يف حت�سن بع�ض مهارات الريا�ضيات ،كما �أو�ضح ماهن (�Mah
 )an, 2010على �أنّ التدري�س بوا�سطة الأقران ُيكن �أن ي�ستخدم ك�أ�سلوب تدخل مع التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم الذين
يواجهون م�شكالت يف تع ّلم مهارات القراءة ،بينما يعتقد متنيفر ونزهد (� )Tamannaeifar & Nezhad, 2014أنّ
غالبية التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم �أكرث عر�ضة مل�شاعر الف�شل وانعدام ال�سلوك التي ت�ؤدي �إىل انخفا�ض حت�صيلهم الدرا�سي،
وبالتايل ف�إ ّنهم بحاجه �إىل بث الأمل وتعزيز ال�سلوك لديهم من خالل توظيف التدري�س بوا�سطة الأقران يف تدري�سهم.
وميكن �أن يربر الباحثان تفوق تلميذات املجموعة التجريبية والتح�سن امللحوظ لديهنّ �إىل �أ�سباب �أخرى منها :دور مع ّلمة
برنامج �صعوبات التع ّلم يف تهيئة الظروف البيئية لإجناح تطبيق اال�سرتاتيجية ،وتقبل القرينة/املع ّلمة ورغبتها يف العمل
مع تلميذات �صعوبات التع ّلم ،واالختيار املوفق لوقت تطبيق اال�سرتاتيجية يف ح�ص�ص الن�شاط التي ال تتعار�ض مع ح�ص�ص
التلميذات ،وتنوع �صفوف التلميذات ،وت�شجيع �أولياء الأمور ودعم �إدارة املدر�سة لتطبيق هذه اال�سرتاتيجية .و�أخري ًا ف�إنّ نتائج
هذه الدرا�سة تتفق مع نتائج الدّرا�سات ال�سابقة التي ّمت الإ�شارة �إليها يف الإطار النظري ،والتي �أ ّكدت على �أثر ا�سرتاتيجية
التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني املجاالت الأكادميية �أو ال�سلوكية �أو النف�سية �أو االجتماعية لدى التالميذ ذوي احلاجات
اخلا�صة ب�شكل عام ،والتالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم ب�شكل خا�ص.
كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق بني متو�سطات رتب �أفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على اختبار الريا�ضيات
ملتغي ال�صف الدرا�سي ،وميكن تربير ذلك �أنّ �صعوبات التع ّلم متقاربة يف هذه املرحلة العمرية ،كما ميكن
البعدي تُعزى ّ
ّ
ّ
ّ
تربير ذلك �إىل الآلية التي قامت بها الباحثة بالتعاون مع معلمة برنامج �صعوبات التعلم؛ �إذ مت و�ضع تلميذات �صعوبات
التع ّلم يف الريا�ضيات على �شكل جمموعات ،مع تلميذات متفوقات متقاربات لهنّ يف العمر ومتقنات للمهارات الأ�سا�سية يف
الريا�ضيات ،يقمن بدور املع ّلمة ،وهذا �أدّى بدوره �إىل تقوية ال�شعور بالألفة وال�صداقة والتفاهم والتوافق فيما بينهنّ  ،ومن
ثم �شعور القرينة/املع ّلمة ،والقرينة/املتع ّلمة بالراحة والأمان .وقد اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة هجز وفريدريك
( )Hughes & Fredrick, 2006التي �أظهرت �أن التالميذ كانوا �أكرث فاعلية خالل ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تعليم الأقران
يف الف�صل بغ�ض النظر عن امل�ستوى ال�صفي �أو امل�ستوى العمري للتالميذ ،كما اتفقت مع درا�سة العفيفي ( )2009التي
�أ�شارت �إىل عدم وجود فروق يف تطبيق اال�سرتاتيجية تعزى �إىل متغري العمر.
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التوصيّات والمقترحات

بناء على ما �أ�سفرت عنه الدّرا�سة احلال ّية من نتائج ،ف�إنه يو�صى مبا يلي:
 -ت�ضمني ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف دليل برنامج �صعوبات التع ّلم يف اململكة العربية ال�سعودية. -عقد دورات تدريبية ملع ّلمي �صعوبات التع ّلم حول خطوات تطبيق هذه اال�سرتاتيجية بربنامج �صعوبات التع ّلم. �-إجراء درا�سة حول �أثر التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�صيل التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم يف القراءة �أو الكتابة. �-إجراء درا�سة حول �أثر التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني املهارات االجتماعية لدى التالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم. �-إجراء درا�سات ملعرفة �أثر تطبيق الأنواع الأخرى ال�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران ،مثل :تدري�س الأقران مننف�س ال�صف �أو تدري�س الأقران من فرد لآخر� ،أو تدري�س الأقران من خالل املجموعات ال�صغرية� ،أو تدري�س الأقران
ثنائي االجتاه.

المراجع

�أبو �شعبان ،نادر� .)2010( .أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران على تنمية مهارات التفكري الناقد يف الريا�ضيات
لدى تلميذات ال�صف احلادي ع�شر .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية بغزة ،فل�سطني.
�أبو �شعرية ،خالد وغباري ،ثائر� .)2009( .صعوبات التع ّلم بني النظرية والتطبيق .ع ّمان :مكتبة املجتمع العربي.
�أبونيان� ،إبراهيم 5( .يناير .)2015 ،هل جنحت فكرة دمج طالب �صعوبات التع ّلم� .صحيفة الريا�ض ،العدد .16996
�إدارة الرتبية اخلا�صة مبنطقة جنران .)2015( .برنامج �صعوبات التع ّلم مبنطقة جنران .جنران� :إدارة التعليم ،اململكة
العربية ال�سعودية.
�أمني� ،سهى و�صالح ،ماجدة .)2003( .فاعلية برنامج مقرتح با�ستخدام ا�سرتاتيجية تعليم الأقران يف تنمية بع�ض املهارات
الريا�ضية احلياتية لدى الأطفال املتخلفني عقل ًيا القابلني للتع ّلم .درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س.149-186 ،)89( ،
البجحان ،عي�سى� .)2013( .أثر ا�ستخدام تدري�س الأقران يف تطوير املهارات احل�سابية للتالميذ ذوي الإعاقة الفكرية .املجلة
الدولية الرتبوية املتخ�ص�صة.387-364 ،)4(2 ،
بخيت ،خديجة وطعمية ،عفاف .)1999( .ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران وعالقتها بالتح�صيل .درا�سات تربوية واجتماعية،
.313-289 ،)4(5
البطاينة� ،أ�سامة والر�شدان ،مالك وال�سبايلة ،عبيد واخلطاطبة ،عبداملجيد� .)2012( .صعوبات التع ّلم .ع ّمان :دار امل�سرية.
بني خالد ،حمزة .)2016( .فاعلية برنامج معتمد على تعليم الأقران يف تنمية مهارات الريا�ضيات لدى عينة ذوي �صعوبات
التع ّلم.17-1، )2(2 ,Global Institute for Study & Research Journal .
احلارثي ،منى .)2007( .فاعلية ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران يف �إك�ساب بع�ض الكلمات الوظيفية للتالميذ املتخلفني
عقلياً .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .جامعة امللك �سعود ،ال�سعودية.
احل�سن� ،سهى� .)2005( .أثر �أ�سلوب تدري�س الرفاق على حت�سني املهارات القرائية عند جمموعة من طالب ال�صف الأول
الأ�سا�سي الذين لديهم �صعوبات قراءة .ورقة عمل قدمت يف م�ؤمتر الرتبية اخلا�صة ،من2005/4/27-26م ،اجلامعة
الها�شمية :الأردن.
احليايل� ،أحمد وهندي ،ع ّمار� .)2011( .أثر ا�ستخدام تعليم الأقران يف تنمية بع�ض مهارات القراءة اجلهرية واالحتفاظ
بها لدى تالميذ الرتبية اخلا�صة يف مادة القراءة .جملة �أبحاث كلية الرتبية الأ�سا�سية.36-1،)2(11 ،
اخلطيب ،جمال واحلديدي ،منى .)2011( .ا�سرتاتيجيات تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلا�صة .ع ّمان :دار الفكر.
اخلوالدة ،مالك وعبدالعزيز� ،إبراهيم .)2012( .فاعلية برنامج تعليمي م�ستند �إىل ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران يف تنمية
جملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر

41

مهارات التفكري الإبداعي وحت�سني م�ستوى الدافعية للتع ّلم لدى الطلبة املوهوبني .جملة كلية الرتبية  -جامعة الأزهر،
.366-341،)151(2
اخلوالدة ،حممد� .)2009( .أثر التدري�س با�ستخدام احلا�سوب يف تنمية مهارات الريا�ضيات لدى التالميذ ذوي �صعوبات
التع ّلم يف املرحلة الأ�سا�سية� .أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة ع ّمان العربية ،الأردن.
الرحاوي ،عبدال�سالم .)2006( .ت�أثري ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران يف التح�صيل الدرا�سي املعريف واالحتفاظ مبادة طرائق
التدري�س لدى طالب كلية الرتبية الريا�ضية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة املو�صل ،العراق.
الر�شيدي ،نواف� .)2008( .أثر ا�سرتاتيجية التع ّلم التعاوين يف حت�صيل الريا�ضيات والتفكري الريا�ضي لدى طالب
ال�صف الأول املتو�سط يف مدينة حائل باململكة العربية ال�سعودية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.
�سيف ،خريية .)2004( .فعالية ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران يف تنمية مهارات الطرح واالجتاه نحو الريا�ضيات لدى تالميذ
املرحلة االبتدائية بدولة الكويت ،املجلة الرتبوية.40-11،)72(18 ،
�شاذيل ،عبدالكرمي .)2008( .تدري�س الأقران ،املجلة العلمية بجامعة �أ�سيوط.55-1،)1(24 ،
�صواحلة ،عونية .)2011( .الأخطاء ال�شائعة يف الريا�ضيات� :أمناطها و�سبل عالجها للتالميذ ذوي �صعوبات التع ّلم يف
الريا�ضيات .جملة درا�سات العلوم الرتبوية.2365-2344 ،)7(38 ،
الطيباينُ ،عال .)2010( .فعالية التدري�س بالأقران يف تنمية بع�ض املهارات اللغوية للأطفال ذوي متالزمة داون .جملة
الطفولة والرتبية.392-311،)5(2 ،
عامر ،حممد .)2011( .التدري�س بالتكنولوجيا احلديثة لذوي �صعوبات التع ّلم .الإ�سكندرية :م�ؤ�س�سة حور�س الدولية.
عبدالكرمي ،منذ وعا�شور ،حممد وعبيد ،كامل .)2011( .فاعلية تطبيق ا�سرتاتيجيات التدري�س من وجهة نظر الطلبة.
جملة الفتح.422-388 ،)47( ،
عبداملجيد ،نزار .)2011( .ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران يف تدري�س الرتبية الفنية وعالقتها ببع�ض املخرجات
التعليمية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية مبدينة جدة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �أم القرى ،اململكة العربية
ال�سعودية.
عبيدات ،يحيى� .)2003( .أثر ا�ستخدام التع ّلم التعاوين يف حت�صيل الطلبة ذوي �صعوبات التع ّلم يف الريا�ضيات
وتفاعالتهم االجتماعية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة ع ّمان العربية ،الأردن.
العتيبي ،بندر واحلارثي ،منى .)2008( .ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران يف �إك�ساب الكلمات الوظيفية للتالميذ
املتخلفني عقل ًيا بدرجة متو�سطة .جملة كلية الرتبية  -جامعة عني �شم�س.116-79 ،)32(1 ،
العفيفي ،مي�ساء� .)2009( .أثر برنامج معتمد على تعليم الأقران يف التح�صيل القرائي واكت�ساب املهارات االجتماعية
لطلبة �صعوبات التع ّلم .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.
عنيات ،خليل .)2011( .ا�ستخدام ا�سرتاتيجيتي الألعاب التعليمية وتعليم الأقران والدمج بينهما يف تعليم مفاهيم اال�ستماع
والتذوق املو�سيقي لدى الأطفال املتخلفني عقل ًيا .درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س.52-14 ،)166( ،
القد�سي ،حممد� .)2009( .صعوبات تع ّلم الريا�ضيات لدى تالميذ امل�ستوى الثامن من التعليم الأ�سا�سي .ر�سالة دكتوراه
غري من�شورة ،جامعة �سيدي حممد بن عبداهلل ،املغرب.
حممد ،عطية .)2012( .فعالية برنامج تدريبي قائم على ا�سرتاتيجية التع ّلم مب�ساعدة الأقران يف ت�صحيح عيوب النطق
لدى الأطفال �ضعاف ال�سمع .درا�سات تربوية ونف�سية.93-1 ،)74( ،
حممد ،هاجر .)2011( .فاعلية برنامج قائم على التع ّلم التعاوين يف تنمية الفهم القرائي لدى التالميذ املتفوقني
 42جملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر

. م�صر، جامعة بور �سعيد، ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة.عقل ًيا ذوي �صعوبات التع ّلم
. معايري مع ّلمي �صعوبات التع ّلم باململكة العربية ال�سعودية.)2013( .املركز الوطني للقيا�س والتقومي يف التعليم العايل
http://www.tatweer.edu.sa :ّمت احل�صول عليه من
. دار امل�سرية: ع ّمان. �صعوبات التع ّلم.)2010( . �سامي،ملحم
. دار امل�سرية: ع ّمان. النظري والتطبيقي: �صعوبات التع ّلم.)2011( . را�ضي،الوقفي
Bani Abdel Rahman, M., & Al-Zoubi, S. (2017). Effects of classwide peer tutoring on word
attack skills among students with learning disabilities. European Journal of Special Education Research, 2(5), 88-100.
Bender, W. (2008). Learning disabilities: Characteristics, identification and teaching strategies. Boston: Allyn of Bacon.
Bryant, D. (2005). Commentary on early identification and intervention for students with
mathematics difficulties. Journal of Learning Disabilities, 38(4), 340-345.
Burks, M. (2004). Effects of classwide peer tutoring on the number of words spelled correctly by students with LD. Intervention in School and Clinic, (39), 301-304.
Calhoon, M. (2005). Effects of Peer-Mediated Phonological Skill and Reading Comprehension Program on Reading Skill Acquisition for Middle School Students with Reading Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 38(5), 424-433.
Calhoon, M., & Fuchs, L. (2003). The effects of peer-assisted learning strategies and curriculum-based measurement on the mathematics performance of secondary students with
disabilities. Remedial and Special Education, 24(4), 235-245.
Calhoon, M., Al Otaiha, S., Cihak, D., King, A., & Avalos, A. (2007). Effects of a peer-mediated program on reading skill acquisition for two-way bilingual first-grade classrooms. Learning Disability Quarterly, 30(3), 169-184.
Dion, E. (2005). Differential effects of peer-assisted learning strategies on students, social
preference and friendship making. Behavioral Disorders, 30(4), 421-429.
Hallahan, D., Kauffman, J., & Pullen, P. (2012). Exceptional Learners: An introduction to
special education. New Jersey: Person Education.
Harper, G.,& Maheady, L. (2007). Peer-Mediated teaching and students with learning disabilities. Intervention in School and Clinic, 43(2), 101-107.
Hughes, T, & Fredrick, L. (2006). Teaching vouching with students with learning disabilities
using classwide peer tutoring and constant time delay. Journal of Behavioral Education,
15(1), 1-23.
Huijser, H., Kimmins, L., & Evans, P. (2008). Peer assisted learning in flexi mode: Developing an online learning community. Journal of Peer Learning,1(1), 51-60.
43

 دار ن�شر جامعة قطر،2019 ،14  العدد،جملة العلوم الرتبوية

Iyer, D.(2011). Considering peer assisted learning methods in New Zealand’s special needs
education sector. Journal of Special Education and Rehabilitation, 12(3-4), 91-101.
Kourea, L, Cartledge, G., & Musti-Rao, S. (2007). Improving the reading skills of urban
elementary students through total class peer tutoring. Remedial & Special Education, 28(2),
95-107.
Kunsch, C., Jitendra, A., & Sood, S. (2007). The effects of peer-mediated instruction in
mathematics for students with learning problems: A research synthesis. Learning Disabilities
Research & Practice, 22(1), 1-12.
Lerner, J., & Johns, B. (2012). Learning disabilities and related mild disabilities. Belmont,
CA: Wadsworth Cengage Learning.
Lundblom, E., & Woods, J. (2012). Working in the classroom: Improving idiom comprehension through classwide peer tutoring. Communications Disorders Quarterly, 33, 202-219.
Madrid, L., Canas, M., & Ortega-Medinaa, M. (2007). Effects of team competition versus
team cooperation in classwide peer tutoring. The Journal of Educational Research, 100(3),
155-160.
Mahan, A. (2010). Effects of peer tutoring on the mathematics achievement of fifth grade
students with academic learning disabilities. Novus Scientia, 1(2), 1-17.
Mercer, C., Mercer, A., & Pullen, P. (2010). Teaching students with learning problems (8th
edition). Boston: Pearson.
Miller, S., & Hudson, P. (2007). Using evidence-based practices to build mathematics competence related to conceptual, procedural, and declarative knowledge. Learning Disabilities
Research and Practice, 22(1), 47-57.
Morgan, S. (2006). Introduction: Four classwide peer tutoring programs-research, recommendations for implementation, and future directions. Reading & Writing Quarterly, 22, 1-4.
Nazzal, A. (2002). Peer-tutoring and at-risk students: An exploratory study. Action in Teacher Education, 24(1), 68-80.
Robinson, D., Schofield, J., & Steers-Wentzell, K. (2005). Peer and cross-age tutoring in
math: outcomes and their design implications. Educational Psychology Review, 17(4), 327362.
Scruggs, T., Mastropieri, M., & Marshak, L. (2012). Peer-mediated instruction in inclusive
secondary social studies learning: Direct and indirect learning effects. Learning Disabilities
Research & Practice, 27(1), 12-20.
Shamir, A., & Lazerovitz, T. (2007). Peer mediation intervention for scaffolding self-regulated learning among children with learning disabilities. European Journal of Special Needs
Education, 22(3), 255-273.
Tamannaeifar, M., & Nezhad, T. (2014). Comparison of social, affective, educational adjust دار ن�شر جامعة قطر،2019 ،14  العدد، جملة العلوم الرتبوية44

ment and academic achievement between the students with learning disability and normal
students. International Journal of Psychology and Behavioral Research, 3(2), 102-107.
Taylor, L., & Alber, S. (2003).The effects of classwide peer tutoring on the spelling achievement of first graders with learning disabilities. The Behavior Analyst Today, 4(2), 183-201.
Topping, K. (2005). Trends in peer learning. Educational psychology, 25(6), 631-645.
Tsuei, M. (2014). Mathematics synchronous peer tutoring system for students with learning
disabilities. Educational Technology & Society, 17(1), 115-127.
Wright, J., & Cleary, K. (2006). Kids in the tutor seat: Building schools’ capacity to help
struggling reader through a cross-age peer-tutoring program. Psychology in the School,
43(1), 99-107.

Submitted: 24 May 2018
Accepted Revised Article: 1 October 2018
Accepted: 20 October 2018

45

 دار ن�شر جامعة قطر،2019 ،14  العدد،جملة العلوم الرتبوية

