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ملخ�ص 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل تعرف اأثر ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني املهارات الأ�سا�سية بالريا�سيات لدى تلميذات 

24 تلميذة لديهّن �سعوبات تعّلم يف الريا�سيات، ملتحقات بربنامج �سعوبات التعّلم  �سعوبات التعّلم، وتاألفت عينة الدرا�سة من 

مبدر�ستي البتدائية الثانية، والبتدائية ال�سابعة والثالثون يف مدينة جنران باململكة العربية ال�سعودية. مّت اختيار اإحدى املدر�ستني 

لتكون �سابطة والأخرى جتريبية بطريقة ع�سوائية، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة مّت بناء اختبار لقيا�س بع�س املهارات الأ�سا�سية يف 

الريا�سيات ُطّبق على اأفراد املجموعتني بطريقة قبلّية-بعدّية. تلقى اأفراد املجموعة التجريبية تعليمهم من خالل تطبيق ا�سرتاتيجية 

التدري�س بوا�سطة الأقران ملدة خم�سة اأ�سابيع، يف حني تلقى اأفراد املجموعة ال�سابطة تعليمهم بالطريقة العتيادية. اأظهرت النتائج 

وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات رتب اأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية على اختبار الريا�سيات البعدي ل�سالح 

اأفراد املجموعة التجريبية، كما اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ُتعزى ملتغّي ال�سف الدرا�سي. 
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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 conven-
tional 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 differ-
ences between the two groups’ performance due to the grade. 
 
Keywords: Peer-mediated tutoring; Mathematics skills; Learning disabilities
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مقدمة 
ُتعّد الريا�سيات مفهوًما جمرًدا ي�ستخدم لغة رمزية لت�سهيل عملية التفكي والتعبي عن العالقات الكمية. وتعترب �سعوبات 

الريا�سيات من املظاهر بالغة الأهمية يف ميدان �سعوبات التعّلم، اإذ يواجه التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم م�سكالت يف 

تعّلم مهاراتها الأ�سا�سية، والتي ت�سمى بالعجز يف اإجراء العمليات احل�سابية )الوقفي، 2011(، اأو �سعوبات حادة يف تعّلم 

مهارات الريا�سيات )ملحم، 2010(، اأو عجز يف التعامل مع الأرقام والعمليات الريا�سية والقوانني ب�سكل �سحيح )عبيدات، 

2003(، وبالتايل فاإّنها �سعف القدرة يف تعّلم املفاهيم الريا�سية ومتييز الأرقام )اأبو �سعية وغباري، 2009(.

)اخلوالدة،  املركزي  الع�سبي  اجلهاز  يف  وظيفية  ا�سطرابات  اإىل  الريا�سيات  يف  التعّلم  �سعوبات  اأ�سباب  ترجع  ورمبا 

2009(، اأو اإىل وجود ا�سطرابات بالإدراك الب�سري اأو ال�سمعي اأو احلركي اأو النتباه اأو الذاكرة اأو اللغة اأو القراءة 
)الوقفي، 2011؛ ملحم، 2010؛ عامر، 2011؛ Bryant, 2005(، ونتيجة لالأ�سباب ال�سابقة؛ فقد يواجه التالميذ ذوي 
�سعوبات التعّلم م�سكالت يف تعّلم املهارات الأ�سا�سية يف الريا�سيات، والتي قد تعود اإىل �سعف قدرتهم على ا�ستيعاب املفاهيم 

الريا�سية، واإجراء العمليات احل�سابية الب�سيطة، وارتكابهم اأخطاء عند حل امل�سائل اجلربية والهند�سية )القد�سي، 2009(. 

ويتطلب من املعّلم اإدخال بع�س التكييفات Accommodation يف البيئة التعليمية لتلبي احلاجات التعليمية لهوؤلء التالميذ 

)احلديدي، واخلطيب، 2011(، كما يتطلب منه توظيف ا�سرتاتيجيات تدري�سية متنوعة تقوم على تق�سيم التالميذ ذوي 
�سعوبات التعّلم اإىل جمموعات �سغية يتعاون اأفرادها يف حل امل�سائل الريا�سية )البطاينة والر�سدان وال�سبايلة واخلطاطبة، 

2012(. وبالنظر اإىل املعايي املهنّية ملعّلمي �سعوبات التعّلم يف اململكة العربية ال�سعودية، جند اأّن ا�سرتاتيجيات التدري�س 
اإحدى هذه املعايي التي تتطلب من معّلم �سعوبات التعّلم القدرة على توظيفها يف الربنامج الرتبوي الفردي )املركز الوطني 

للقيا�س والتقومي يف التعليم العايل، 2013(.

وُتعّد ا�سرتاتيجيات التدري�س من الأ�ساليب املُعينة يف عملية التعّلم والتعليم؛ اإذ توؤدي دوًرا مهًما يف حتقيق الأهداف 

التعليمية )اأبو �سعبان، 2010(، كما اأّن ا�ستخدامها يف املوقف ال�سفي ُي�ساعد يف حت�سني املهارات الجتماعية والنفعالية 

ويرفع من م�ستوى التح�سيل الدرا�سي وينمي مهارات التفكي لدى التالميذ )عبدالكرمي وعا�سور وعبيد، 2011(. وبالنظر 

اإىل ال�سرتاتيجيات التدري�سية، جند اأّن ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران من ال�سرتاتيجيات التدري�سية التي ت�ساعد 

يف حت�سني املهارات الأكادميية والجتماعية لدى التالميذ )Topping, 2005(، حيث اإّن ا�ستخدامها ُي�سهم يف اإحداث 

تغييات اأكادميية ونف�سّية لدى التالميذ )Harper & Maheady, 2007(. ويف ظل تطبيق هذه ال�سرتاتيجية تتحول بيئة 

التعّلم يف الف�سل الدرا�سي من بيئة تقليدية قائمة على ال�سرح والتلقني اإىل بيئة حُمّفزة ُتتيح للتالميذ فر�س التفاعل مع 

بع�سهم البع�س، وُتك�سبهم املعارف واملهارات والجتاهات )عبداملجيد، 2011(، كما اأّنها تعزز عمل التالميذ مًعا وتدّربهم 

على اأ�س�س التعّلم التعاوين الذي اأ�سبح من ال�سروريات املُهمة بعملية التعّلم )الرحاوي، 2006(. واأكد العديد من الباحثني 

على اأّن ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران نظام تعليمي يقوم فيه القرين/املعّلم، بنقل املعارف واخلربات العلمية لقرينه 

 Huijser, املتعّلم، كما ت�سجع الأقران على اإقامة عالقات اجتماعية مع بع�سهم البع�س )اأبو�سعبان، 2010؛ �ساذيل، 2008؛

Kimmins & Evans, 2008(، بالإ�سافة اإىل تعّلم املهارات الأكادميية والعالقات الإيجابية وتقدير الذات لكال التلميذين 
 Hughes &( كما اأّنه طريقة فّعالة مل�ساركة جميع التالميذ يف عملية التعّلم ،)Mercer, Mercer & Pullen, 2010(
Fredrick, 2006(، كما اأنها اأ�سلوب فّعال يف اك�ساب التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم مهارات القراءة والكتابة والريا�سيات 
)بخيت وطعيمة، 1999(، وبالتايل فاإّنها ُت�سهم يف تقليل ال�سلوك الفو�سوي وزيادة فر�س التفاعل الجتماعي بني التالميذ 

.)Burks, 2004( لأنها ا�سرتاتيجية فعالة تنا�سب التالميذ عند قيام الأقران بتعليم بع�سهم البع�س )Dion, 2005(

وجند اأّن قانون عدم ترك طفل جانًبا )No Child Left Behind Act( يف الوليات املتحدة الأمريكية قد �سدد على 

 Morgan,( اأهمية ح�سول جميع التالميذ يف املدار�س على تعليم عايل اجلودة من خالل توظيف ا�سرتاتيجيات التدري�س
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2006(، كما اأّكد قانون تربية الأفراد ذوي الإعاقة )Individuals with Disabilities Education Act( على اأهمية 
 Lundblom &( توفي خدمات التدخل والتعليم العالجي يف البيئات التعليمية اخلا�سة بالتالميذ ذوي �سعوبات التعّلم

Woods, 2012(، ولهذا فاإّن ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران ُتعّد من ال�سرتاتيجيات املُ�ستخدمة يف تدري�س التالميذ 
.)Hallahan, Kauffman & Pullen, 2012( ذوي �سعوبات التعّلم يف الوليات املتحدة الأمريكية

وياأخذ التدري�س بوا�سطة الأقران عدة اأنواع منها: تدري�س الأقران من نف�س العمر )Classwide Age Tutoring( حيث 

يكون القرين/املعّلم والقرين/املتعّلم من نف�س املرحلة العمرية؛ تدري�س الأقران عرب الأعمار )Cross Age Tutoring( حيث 

 )One-To-One Tutoring( يقوم التالميذ الأكرب �سًنا مبهمة تعليم التالميذ الأ�سغر �سًنا؛ تدري�س الأقران من فرد لأخر

حيث ي�سرتك القرين/املعّلم الأكرث مهارة مع القرين/املتعّلم الأقل مهارة مع بع�سهما البع�س يف عالقة ت�ساركية ُبغية حت�سني 

هذه املهارة لدى القرين/املتعّلم؛ تدري�س الأقران عرب املجموعات ال�سغية )Small Group Tutoring( والذي يعتمد على 

ا�سرتاك جمموعة �سغية من التالميذ مرتفعي ومتو�سطي ومنخف�سي الأداء مًعا يف تنفيذ بع�س املهام التعليمية يف جمموعات 

تعاونية؛ واأخًيا تدري�س الأقران التباديل )Reciprocal Tutoring( وهو ثنائي من الأقران )قرين/معّلم، وقرين/متعّلم(، 

وكالهما يتبادل الأدوار بني قرين/معّلم، وقرين/متعّلم )العفيفي، 2009؛ اأبو �سعبان، 2010؛ احلارثي، 2007(، ومن 

.)Cross Age Tutoring( اجلدير ذكره اأّن الدرا�سة احلالّية ا�ستخدمت ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران عرب الأعمار

وتطرقت العديد من الدرا�سات ال�سابقة اإىل اإيجابيات التدري�س بوا�سطة الأقران مع الأفراد ذوي احلاجات اخلا�سة؛ اإذ 

اأ�سارت درا�سة اأمني و�سالح )2003( اإىل فاعلية هذه ال�سرتاتيجية يف اإك�ساب التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية بع�س املهارات 

البجحان  درا�سة  نتائج  واأتفقت  الفكرية،  الإعاقة  ذوي  التالميذ  مع  التعامل  طريقة  العاديني  التالميذ  واإك�ساب  الريا�سية 

)2013( مع درا�سة اأمني و�سالح على فاعلية هذه ال�سرتاتيجية يف حت�سني املهارات احل�سابية لدى التالميذ ذوي الإعاقة 
الفكرية، واأظهرت درا�سة العتيبي واحلارثي )2008( فاعلية هذه ال�سرتاتيجية يف اإك�ساب التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية 

الكلمات الوظيفية وتعميمهما، كما اأّكدت درا�سة الطيباين )2010( على فاعلية هذه ال�سرتاتيجية يف حت�سني مهارات 

التحدث وال�ستماع والتوا�سل اللغوي لدى التالميذ ذوي متالزمة داون، وك�سفت درا�سة احليايل وهندي )2011( عن اأثر 

هذه ال�سرتاتيجية يف تنمية مهارات القراءة اجلهرية والحتفاظ بها لدى تالميذ الرتبية اخلا�سة، كما اأظهرت درا�سة عنيات 

)2011( اأثر هذه ال�سرتاتيجية يف تعليم مهارات ال�ستماع والتذوق املو�سيقي لدى التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية، بينما 
اأّكدت درا�سة حممد )2012( على الدور الفاعل لهذه ال�سرتاتيجية يف حت�سني كفاءة النطق وت�سحيح عيوبه لدى التالميذ 

ذوي �سعاف ال�سمع، كما اأ�سارت درا�سة اخلوالدة وعبدالعزيز )2012( اإىل فاعلية ا�ستخدامها يف حت�سني مهارات التفكي 

الإبداعي وم�ستوى الدافعية لدى التالميذ املوهوبني، وخل�ست درا�سة اإيي )Iyer,2011( من خالل مراجعتها للعديد من 

الدرا�سات ال�سابقة اإىل فاعلية التدري�س بوا�سطة الأقران ودورها الإيجابي يف حت�سني املهارات الأكادميية والجتماعية لدى 

التالميذ ذوي احلاجات اخلا�سة.

ويف جمال �سعوبات التعّلم مو�سوع الدرا�سة احلالّية، فقد تطرقت العديد من الدرا�سات ال�سابقة اإىل فاعلية التدري�س 

بوا�سطة الأقران يف حت�سني املهارات الأكادميية والجتماعية لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم؛ حيث اأّكدت درا�سة بني 

عبدالرحمن والزعبي )Bani Abdel Rahman & Al-Zoubi, 2017( على اأثر ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران من نف�س 

العمر يف حت�سني مهارات تعرف الكلمة لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم يف القراءة مبدينة جنران، واأ�سارت درا�سة تايلور 

والبي )Taylor& Alber, 2003( اإىل فاعلية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني مهارات الهجاء لدى التالميذ ذوي 

�سعوبات التعّلم، بينما اأكدت درا�سة بورك�س )Burks, 2004( على اأثرها يف حت�سني مهارات القراءة والكتابة لدى التالميذ 

ذوي �سعوبات التعّلم، كما دلت درا�سة كالهون )Calhoon, 2005( على فاعليتها يف تعليم املهارات ال�سوتية واللغوية 

والقراءة التعبيية لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم، بينما اأّكدت احل�سن )2005( اأّن تطبيق هذه ال�سرتاتيجية �ساعد 
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التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم على تعّلم كلمات ومفردات جديدة وعلى قدرتهم بالحتفاظ بها وتعميمها، واأبرزت رايت وكليي 

)Wrght & CIery, 2006( دور التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني مهارات القراءة ال�سحيحة وال�سرعة والطالقة لدى 
 Kourea, Cartledge & Musti-Rao,( التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم، كما تتفق نتائج درا�سة كوريا وكارتلدج ومو�ستي

مهارات  واكت�ساب  القراءة  مهارات  حت�سني  يف  الأقران  بوا�سطة  التدري�س  فاعلية  على  وكليي  رايت  درا�سة  مع   )2007
الطالقة لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم، كما اأظهرت درا�سة هجز وفريدريك )Hughes & Fredrick, 2006( فاعلية 

ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني الأداء الأكادميي لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم من خالل اإك�سابهم 

معاين ومفردات الكلمات، اإ�سافًة اإىل دورها يف حت�سني املهارات الجتماعية لدى التالميذ العاديني وذوي �سعوبات التعّلم، 

واتفقت نتائج درا�سة العفيفي )2009( مع نتائج درا�سة هجز وفريدريك على اأثر هذه ال�سرتاتيجية يف اإك�ساب التالميذ 

Madrid, Canas & Orte-( يذو �سعوبات التعّلم بع�س املهارات الجتماعية، وبّينت درا�سة مادريد وكانا�س واأورتيجا

ga-Medinaa, 2007( اأثر ا�ستخدام التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني حت�سيل التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم اأكرث من 
 Scruggs,( ا�ستخدام اأ�ساليب التدري�س القائمة على التدري�س التناف�سي، كما اأ�سارت درا�سة �سكرجز وما�سرتوبي ومار�سك

Mastropieri & Marshak, 2012( اإىل التاأثيات املبا�سرة وغي املبا�سرة للتدري�س بوا�سطة الأقران يف تعّلم التالميذ 
ذوي �سعوبات التعّلم للمواد الجتماعية.

ويف جمال الريا�سيات، فقد ك�سفت درا�سة كن�سك وجيتيندرا و�سود )Kunsch, Jitendra & Sood, 2007( بعد 

مراجعتها وحتليليها لنتائج 17 من الدرا�سات ال�سابقة اإىل اأثر التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني اأداء التالميذ ذوي 

�سعوبات التعّلم بالريا�سيات، كما اأظهرت درا�سة بني خالد )2016( اأثر هذه ال�سرتاتيجية يف حت�سني املهارات احل�سابية 

الأ�سا�سية لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم، وك�سفت درا�سة ت�سوي )Tsuei, 2014( عن اأثر التدري�س بوا�سطة الأقران 

القائم على الإنرتنت والألعاب احلا�سوبية يف حت�سني مهارات الريا�سيات لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم.

ويالحظ من خالل الدرا�سات ال�سابقة اأن ل�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران اأثر يف حت�سني املهارات الأكادميية 

والجتماعية لدى التالميذ ذوي احلاجات اخلا�سة ب�سكل عام والتالميذ ذوي �سعوبات التعّلم ب�سكل خا�س. كما يالحظ قلة 

الدرا�سات العربية التي تطرقت لأثر تطبيق هذه ال�سرتاتيجية على التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم يف الريا�سيات. وتت�سابه 

الدرا�سة احلالّية من حيث املو�سوع والأ�سلوب امل�ستخدم مع الدرا�سات التي مّت الإ�سارة �سابًقا، ولكن ما مُييز هذه الدرا�سة 

عن غيها من الدرا�سات ال�سابقة، اأنها اأجريت على عينة من تلميذات �سعوبات التعّلم يف الريا�سيات ترتاوح اأعمارهن بني 

9-11 �سنة، كما اأّنها �ستربز اأثر ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني بع�س املهارات الأ�سا�سية بالريا�سيات، 
حيث ات�سح من خالل عر�س الإطار النظري قلة الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت �سعوبات التعّلم يف الريا�سيات يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

مشكلة الدراسة
ُتعّد فئة التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم يف الريا�سيات من اأكرب فئات �سعوبات التعّلم بعد فئة التالميذ ذوي �سعوبات 

التعّلم يف القراءة؛ حيث اإّن %26 من التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم لديهم �سعوبات تعّلم بالريا�سيات، كما اأّن %50 من 

الأهداف ال�سنوية يف الربنامج الرتبوي الفردي بالوليات املتحدة الأمريكية ي�ستمل على اأهداف تعليمية خا�سة يف مهارات 

الريا�سيات )Lerner & Johns, 2012; Miller & Hudson, 2007(، كما اأّن معّلمي �سعوبات التعّلم يق�سون ثلث 

وقتهم يف تعليم مهارات الريا�سيات للتالميذ ذوي �سعوبات التعّلم )الوقفي، 2011(. 

ويف اململكة العربية ال�سعودية جند اأّن الربنامج الرتبوي الفردي املُطبق يف برنامج �سعوبات التعّلم )غرفة امل�سادر(، ُيرّكز 

ب�سكل خا�س على ا�سرتاتيجيات تدري�س مهارات القراءة ويفتقر اإىل توظيف ا�سرتاتيجيات التدري�س القائمة على حل امل�سائل 

احل�سابية )اأبونيان، 2015(، ومن هذا املنطلق فاإّنه من ال�سروري توظيف طرق وا�سرتاتيجيات تدري�سية لعالج �سعوبات 
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التعّلم يف الريا�سيات، حيث اإّن وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية تبذل جهوًدا يف حت�سني م�ستوى التالميذ يف 

الريا�سيات من خالل توظيف الطرق وال�سرتاتيجيات التدري�سية احلديثة يف مناهج الريا�سيات )الر�سيدي، 2008(، وتاأتي 

ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران كاإحدى ال�سرتاتيجيات املُ�ستخدمة يف حت�سني التح�سيل الدرا�سي لدى التالميذ ذوي 

 Calhoon, 2005; Wright & Clery 2006; Calhoon, Al Otaiha, Cihak,  سعوبات التعّلم )حممد، 2011؛�

.)King & Avalos, 2007

ولحظ الباحثان بالدرا�سة احلالّية باأّن ا�سرتاتيجيات التدري�س التي يتم اإتباعها يف تعليم التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم 

بربنامج �سعوبات التعّلم يف مدينة جنران باململكة العربية ال�سعودية تعتمد على ال�سرح والتلقني، واأّن ا�سرتاتيجية التدري�س 

بوا�سطة الأقران لي�ست من �سمن ال�سرتاتيجيات املٌدرجة يف دليل برنامج �سعوبات التعّلم، وهذا الأمر ا�سرتعى اهتمام 

الباحثني ووّلد لديهما الف�سول يف تطبيق هذه ال�سرتاتيجية على تالميذ �سعوبات التعّلم، على اعتبار مفاده اأّن الدرا�سات 

التي ا�ستخدمت التدري�س بوا�سطة الأقران مع التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم بالريا�سيات ما تزال قليلة مقارنة بالدرا�سات 

التي اأجريت على التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم يف القراءة اأو الكتابة؛ اإذ اأ�سارت العديد من الدرا�سات على اأّن البحوث 

التي اأجريت يف جمال �سعوبات التعّلم بالريا�سيات تقل عن مثيالتها التي اأجريت على �سعوبات التعّلم يف القراءة اأو الكتابة 

)�سواحلة، 2011؛ Bender, 2008(، بالإ�سافة اإىل اأّن الدرا�سة احلالية اأول درا�سة ُتطبق هذه ال�سرتاتيجية على تالميذ 
�سعوبات التعّلم يف منطقة جنران. ومن هذا املنطلق فقد تبلورت م�سكلة الدرا�سة احلالّية يف حماولة التعرف على اأثر 

ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني املهارات الأ�سا�سية يف الريا�سيات لدى تلميذات �سعوبات التعّلم، وذلك من 

خالل الإجابة عن الفر�سيات التالية:

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية )α ≥ 0.05( بني متو�سطات رتب اأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية يف اختبار  -

الريا�سيات ُتعزى لأثر ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران.

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية )α ≥ 0.05( بني متو�سطات رتب اأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية يف اختبار  -

الريا�سيات ُتعزى ملتغّي ال�سف الدرا�سي. 

أهداف الدراسة
تكمن اأهداف الدار�سة احلالّية مبا يلي:

توجيه اأنظار القائمني على برامج الرتبية اخلا�سة بال�سعودية نحو ت�سمني ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف  -

دليل برنامج �سعوبات التعّلم.

التعرف اإىل اأثر التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني مهارات الريا�سيات لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم. -

الك�سف عن اأثر تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران على تلميذات �سعوبات التعّلم يف املجموعة التجريبية. -

الك�سف عن اإذا ما كانت هناك فروق بني اأداء تالميذ املجموعة ال�سابطة والتجريبية على اختبار الريا�سيات البعدي  -

ُتعزى ملتغّي ال�سف الدرا�سي.

أهمية الدراسة   
تربز الأهمية النظرية والتطبيقية للدرا�سة احلالّية من خالل ما يلي:

ت�سليط ال�سوء على �سعوبات التعّلم بالريا�سيات. -

اإبراز دور ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني املهارات الأ�سا�سية يف الريا�سيات لدى التالميذ ذوي  -

�سعوبات التعّلم.

ما قدمته الدرا�سة من اإطار نظري ودرا�سات �سابقة قد ُي�سهم يف اإثراء املعرفة يف جمال �سعوبات التعّلم يف  -

الريا�سيات.

ال�ستفادة من اختبار مهارات الريا�سيات الذي مّت اإعداده بهذه الدرا�سة كاأداة للتعرف الأويل على التالميذ ذوي  -
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�سعوبات التعّلم يف الريا�سيات.

اإمكانية ا�ستفادة معّلمي برنامج �سعوبات التعّلم من دليل تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران. -

 توفي بيئة تعليمية داخل برنامج �سعوبات التعّلم قائمة على ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران. -

حدود الدراسة 
حدود ب�سرية: اقت�سار عينة الدرا�سة على 24 تلميذة، ترتاوح اأعمارهّن بني 9-11 �سنة، لدّيهن �سعوبات تعّلم يف 

الريا�سيات، ملتحقات بربنامج �سعوبات التعّلم يف مدار�س التعليم العام مبدينة جنران.

حدود زمانية: جمع بيانات الدرا�سة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2015/2014م.

حدود مكانية: تطبيق الدرا�سة يف مدر�سة البتدائية الثانية للبنات، ومدر�سة البتدائية ال�سابعة والثالثون للبنات يف مدينة 

جنران باململكة العربّية ال�سعودية.

حدود مو�سوعية: 

اقت�سار الدرا�سة على اختبار لقيا�س بع�س املهارات الأ�سا�سية يف الريا�سيات. -

ا�ستخدام الدرا�سة ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران عرب الأعمار. -

مدى �سمول ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران للمو�سوعات املتعلقة ب�سعوبات التعّلم يف الريا�سيات. -

مدى التزام معّلمة �سعوبات التعّلم والقرينة املعّلمة بتطبيق ال�سرتاتيجية داخل برنامج �سعوبات التعّلم. -

معايي �سدق وثبات اأداة الدرا�سة. -

منهجية البحث املُ�ستخدمة بالدرا�سة. -

المفاهيم والمصطلحات اإلجرائية
ا�سرتاتيجية التدري�ص بوا�سطة الأقران: ا�سرتاتيجية تعليمية تقرن فيها معّلمة �سعوبات التعّلم تلميذتني مًعا وعلى �سكل 

اأزواج يف غرفة امل�سادر )قرين معّلم/قرين متعّلم(، بحيث تكون القرينة املُعلمة من تلميذات ال�سف ال�ساد�س يف املدر�سة 

ال�سابعة والثالثون البتدائية، واأّما القرينة املتعّلمة فتكون من تلميذات �سعوبات التعّلم يف الريا�سيات من ال�سف الثالث اإىل 

اخلام�س البتدائي يف املدر�سة ال�سابعة والثالثون البتدائية. ووفق ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران عرب الأعمار املُ�ستخدمة يف 

الدرا�سة احلالّية فاإّن معّلمة �سعوبات التعّلم توكل للقرينة املعّلمة مهمة تدري�س قريناتها ذوات �سعوبات التعّلم.

تلميذات �سعوبات التعّلم: هّن تلميذات �سعوبات التعّلم امللتحقات بربنامج �سعوبات التعّلم يف مدر�ستي الثانية البتدائية 

للبنات، والبتدائية ال�سابعة والثالثون للبنات، ولديهّن �سعوبات تعّلم يف الريا�سيات بناًء على تطبيق اإدارة الرتبية اخلا�سة 

مبدينة جنران جمموعة من الختبارات الت�سخي�سية عليهّن.

�سعوبات التعّلم يف الريا�سيات: هي ال�سعف يف تعّلم املهارات احل�سابية الأ�سا�سية الواردة يف اختبار الريا�سيات بهذه 

الدرا�سة، ك�سعف القدرة على القيام بعمليات حتديد الأمناط العددية، والقيم املنزلية لالأعداد وترتيبها ت�ساعدًيا وتنازلًيا، 

وجمع الأعداد، وطرحها، و�سربها، وق�سمتها، والتقريب اإىل اأقرب ع�سرة، ومائة، واألف، واخللط بينها.

الطريقة واإلجراءات
منهج وت�سميم الدرا�سة

مّت ا�ستخدام املنهج �سبه التجريبي )Quasi Experimental Design(، يف هذه الدرا�سة وحتديًدا ت�سميم املجموعة 

اأفراد  على  الريا�سيات  اختبار  ُطبق  اإذ  )Non Equivalent Control-Group Design(؛  املتكافئة  غي  ال�سابطة 

املجموعتني ال�سابطة والتجريبية كاختبار قبلي، ثّم تلقى اأفراد املجموعة التجريبية تدري�سهم يف برنامج �سعوبات التعّلم من 

خالل التدري�س بوا�سطة الأقران، يف حني ظل اأفراد املجموعة ال�سابطة يتلقون تعليمهم داخل برنامج �سعوبات التعّلم بالطريقة 



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

العتيادية، ومن ثّم اأعيد تطبيق اختبار الريا�سيات على اأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية كاختبار بعدي.

جمتمع وعينة الدرا�سة

تكّون جمتمع الدرا�سة من جميع تلميذات �سعوبات التعّلم يف الريا�سيات امللتحقات بربنامج �سعوبات التعّلم، والبالغ عددهن 

63 تلميذة، موزعات على 7 مدار�س ابتدائية، يوجد فيها برنامج �سعوبات التعّلم، تابعة لإدارة التعليم مبنطقة جنران، وقد 
مت ت�سخي�س التلميذات على اأنهّن من ذوات �سعوبات التعّلم يف الريا�سيات بناًء على جمموعة من الأ�س�س واملعايي املعتمدة 

من قبل اإدارة الرتبية اخلا�سة مبنطقة جنران يف ال�سعودية )اإدارة الرتبية اخلا�سة مبنطقة جنران، 2015(.

واأّما عينة الدرا�سة فتكّونت من 24 تلميذة لديهّن �سعوبات تعّلم يف الريا�سيات ملتحقات بربنامج �سعوبات يف املدر�سة 

الثانية البتدائية للبنات )ع=11( واملدر�سة ال�سابعة والثالثون البتدائية للبنات )ع=13( يف مدينة جنران، ومّت اختيارهن 

باأ�سلوب العينة الق�سدية، ومُيكن تربير اختيار هاتني املدر�ستني بطريقة ق�سدية اإىل توفر العدد الكايف من تلميذات �سعوبات 

تعّلم بالريا�سيات من ال�سفوف الثالث والرابع واخلام�س البتدائي، وتقبل اإدارة املدر�ستني لفكرة تطبيق الدرا�سة داخل 

برنامج �سعوبات التعّلم، وتعاون معّلمتي برنامج �سعوبات التعّلم، بالإ�سافة اإىل تقبل اأولياء اأمور التلميذات فكرة تطبيق 

الدرا�سة. وبالطريقة الع�سوائية الب�سيطة مّت اختيار املدر�سة ال�سابعة والثالثون البتدائية لتكون جمموعة جتريبية واملدر�سة 

الثانية البتدائية كمجموعة �سابطة. ويو�سح اجلدول 1 توزيع اأفراد عينة الدرا�سة.

اجلدول 1

توزيع اأفراد العينة وفق متغّيي املجموعة وال�سف الدرا�سي

املجموعالعدد ال�سفاملجموعة

ال�سابطة

3الثالث

11
5الرابع

3اخلام�س

التجريبية

4الثالث

13 3الرابع

5اخلام�س

أدوات الدراسة
اختبار املهارات الأ�سا�سية يف الريا�سيات

مّت اإعداد هذا الختبار بالتعاون مع معّلمات برنامج �سعوبات التعّلم يف مدينة جنران، حيث تكّون الختبار من مهارات 

ُيفرت�س اأن تتقنها تلميذة �سعوبة التعّلم يف ال�سفوف الثالث والرابع واخلام�س البتدائي؛ مثل مفاهيم الأعداد والقيم املنزلية 

وترتيب الأعداد، وجمع وطرح و�سرب وق�سمة الأعداد، وتقريب الأعداد اإىل اأقرب ع�سرة، واإىل اأقرب مائة واإىل اأقرب األف،  

ومن اأجل اإعداد الختبار مّت اإتباع اخلطوات التالية: 

الطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة. -

الطالع على مناهج الريا�سيات يف املرحلة البتدائية باململكة العربية ال�سعودية. -

�سياغة فقرات الختبار يف �سورته الأولية، والذي تكّون من 43 �سوؤاًل من نوع اختيار من متعدد، ولكل �سوؤال ثالثة  -

بدائل، واحد منها �سحيح، وتاأخذ كل اإجابة �سحيحة درجة واحدة، وتاأخذ الإجابة اخلاطئة درجة �سفر.

 اإعداد جدول موا�سفات لالختبار يراعي م�ستويات بلوم لالأهداف املعرفية. -
للتاأكد من دللت �سدق الختبار، مّت عر�سه ب�سورته الأولّية على عدد من معّلمات برنامج �سعوبات التعّلم يف مدينة  -
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جنران، بالإ�سافة اإىل عر�سه على جمموعة من اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جنران، ويهدف هذا 

الإجراء للتاأكد من �سحة اأ�سئلة الختبار وال�سياغة اللغوية، ومنا�سبة البدائل لكل �سوؤال، ومدى منا�سبته للم�ستوى 

الدرا�سي والعقلي لتلميذات �سعوبات التعّلم، ويف �سوء مالحظات املُحكمني مّت تعديل فقرات الختبار، �سواًء باحلذف 

اأو بالإ�سافة اأو بالتعديل اأو بالنقل، ومن ثم مّت اعتماد اأ�سئلة الختبار التي نالت ن�سبة اتفاق %80 فاأكرث، وبهذا 

فقد تاألف الختبار ب�سورته النهائية من 30 �سوؤاًل من نوع اختيار من متعدد. 

وللتاأكد من ثبات الختبار، فقد مّت ا�ستخدام طريقة الختبار واإعادة الختبار )Test-Retest(، اإذ ُطبق يف �سورته  -

النهائية على عينة ا�ستطالعية من خارج اأفراد عينة الدرا�سة، تكونت من 18 تلميذات لديهّن �سعوبات تعّلم يف 

الريا�سيات، ملتحقات بربنامج �سعوبات التعّلم من ال�سفوف الثالث وحتى اخلام�س البتدائي، وبعد اأ�سبوعني اأعيد 

تطبيق الختبار مرة ثانية، وقد مّت ح�ساب معامل ارتباط بي�سون بني مرتي التطبيق، اإذ بلغ معامل الثبات 0.78. 

كما مّت ح�ساب معامالت ال�سعوبة لأ�سئلة الختبار والتي تراوحت قيمه بني 0.53-0.66، يف حني تراوحت معامالت 

التمييز لالختبار بني 0.58-0.42.

دليل تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�ص بوا�سطة الأقران

من اأجل اإعداد الدليل مّت اإتباع اخلطوات التالية:

الطالع على الوحدات الدرا�سية يف مناهج الريا�سيات للمرحلة البتدائية يف اململكة العربية ال�سعودية. -

حتليل الوحدات الدرا�سية يف منهاج الريا�سيات من خالل و�سع قوائم بالأهداف التعليمية واملفاهيم واملهارات،  -

والأن�سطة التعليمية، والو�سائل التعليمية، واأ�ساليب التقومي.

اإعداد وت�سميم درو�س قائمة على ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران. -

من اأجل التاأكد من �سدق الدليل يف �سورته الأولّية، عر�س على �سبعة حمكمني من ذوي اخلربة يف الرتبية اخلا�سة  -

واملناهج وطرق التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة جنران، بالإ�سافة اإىل عر�سه على معّلمات برنامج �سعوبات التعّلم.

 اأرفق مع الدليل ا�ستبانة ا�ستملت على جمموعة من الفقرات ذات العالقة يف �سحة ال�سياغة اللغوية، ومدى منا�سبة  -
الدرو�س للم�ستوى العقلي والعمري لتلميذات �سعوبات التعّلم، ومالئمة املحتوى يف حتقيق الأهداف التعليمية وجمالت 

التعّلم امل�ستهدفة جراء تطبيق ال�سرتاتيجية، ومدى منا�سبة اأ�ساليب التقومي والأن�سطة التعليمية.

مّت حتليل البيانات اخلا�سة بال�ستبانة من اأجل ا�ستخراج ن�سبة التفاق بني املحكمني وقد بلغت ن�سبة التفاق 82%،  -

كما مّت ال�ستفادة من حتليل ال�ستبانة يف اإجراء بع�س التعديالت على حمتوى الدليل بناًء على مالحظات ومقرتحات 

املحكمني، وبهذا فقد ا�ستمل الدليل ب�سورته النهائية على 20 در�ًسا يف الريا�سيات.

قامت معّلمة برنامج �سعوبات التعّلم يف املجموعة التجريبية بالتعاون مع الباحثة الأوىل بهذه الدرا�سة ومع اإدارة  -

ومعّلمات مدر�سة ال�سابعة والثالثون البتدائية باختيار 13 تلميذة من تلميذات ال�سف ال�ساد�س البتدائي ممن لديهّن 

حت�سيل درا�سي مرتفع يف مادة الريا�سيات من اأجل تر�سيحهّن للقيام مبهمة القرينة/املعّلمة.

قامت معّلمة �سعوبات التعّلم يف املجموعة التجريبية بالتعاون مع الباحثة الأوىل بهذه الدرا�سة باجللو�س مع التلميذات  -

املتفوقات لتو�سيح فكرة التدري�س بوا�سطة الأقران، وتو�سيح م�سطلح �سعوبات التعّلم بالريا�سيات، كما مت التعرف اإىل 

مدى تقبلهّن فكرة تدري�س زميالتهّن ذوات �سعوبات التعّلم.

بعد تقبل التلميذات املتفوقات واأولياء اأمورهّن للفكرة، قامت الباحثة الأوىل بالتعاون مع معّلمة �سعوبات التعّلم  -

بعقد �سل�سلة من اجلل�سات التدريبية للتلميذات املتفوقات من اأجل اإعالمهّن بكيفية تدري�س زميالتهن ذوات �سعوبات 

التعّلم. كما مّت عقد جمموعة من اجلل�سات الإر�سادية مع معّلمة برنامج �سعوبات التعّلم بهدف تو�سيح خطوات تنفيذ 

ال�سرتاتيجية.

يف املجموعة التجريبية مّت ترتيب التلميذات املتفوقات )ع=13( والتلميذات ذوات �سعوبات التعّلم )ع=13( يف برنامج  -

�سعوبات التعّلم على �سكل اأزواج، ويتكون كل زوج من قرين معّلم وقرين متعّلم؛ بحيث تقوم التلميذة ذات التح�سيل 
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املرتفع يف الريا�سيات )القرينة املعّلمة( بتدري�س زميلتها من ذوات �سعوبات التعّلم يف الريا�سيات )القرينة املتعّلمة( 

ويكون ذلك حتت اإ�سراف معّلمة �سعوبات التعّلم.

مّت تزويد معّلمة برنامج �سعوبات التعّلم يف املجموعة التجريبية بدليل تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران،  -

اإذ ا�ستمل على خطوات تنفيذ كل ح�سة درا�سية داخل برنامج �سعوبات التعّلم، وخطة يومية لتنفيذ الدرو�س، بحيث 

ت�سمنت كل ح�سة درا�سية معلومات عامة واأهداًفا تعليمية خا�سة وخطوات التنفيذ، واأ�ساليب التقومي والأن�سطة 

والو�سائل التي �ستوظف يف عملية التدري�س.

ُحددت املدة الزمنية لتنفيذ ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف برنامج �سعوبات التعّلم ملدة 5 اأ�سابيع، بواقع  -

5 ح�س�س اأ�سبوعًيا، مدة كل ح�سة 45 دقيقة، من ال�ساعة 11-11.45 �سباًحا بحيث يتم خالل كل ح�سة جلو�س 
القرين املعّلم والقرين املتعّلم مًعا وعلى �سكل اأزواج.

إجراءات الدراسة
زيارة املدار�س البتدائية التي ت�ستمل على برنامج �سعوبات التعّلم يف مدينة جنران، واللتقاء مع اإدارة املدر�سة،  -

ومعّلمة برنامج �سعوبات التعّلم؛ بهدف تو�سيح اأهداف الدرا�سة، واأهميتها، واإجراءات تنفيذها.

للبنات  - البتدائية  والثالثون  ال�سابعة  واملدر�سة  للبنات  البتدائية  الثانية  املدر�سة  من  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اختيار 

بالطريقة الق�سدية، وتق�سيم املدر�ستني بطريقة ع�سوائية اإىل جمموعتني )�سابطة وجتريبية(.

اإعداد دليل تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران والتاأكد من دللت �سدقه.  -

تطبيق اختبار الريا�سيات كاختبار قبلي على اأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية. -

تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران )ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران عرب الأعمار( على تلميذات املجموعة  -

التجريبية داخل برنامج �سعوبات التعّلم، يف حني تلقت تلميذات املجموعة ال�سابطة تدري�سهن داخل برنامج �سعوبات 

التعّلم بالطريقة العتيادية.

اإعادة تطبيق اختبار الريا�سيات كاختبار بعدي على اأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية. -

ت�سحيح ور�سد اإجابات التلميذات يف املجموعتني ال�سابطة والتجريبية على اختبار الريا�سيات القبلي والبعدي. -

ا�ستخدام حزمة التحليل الإح�سائي الجتماعي )SPSS( لتحليل البيانات واحل�سول على النتائج. -

النتائج
نتائج الفر�سّية الأوىل »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية )α ≥ 05.0( بني متو�سطات رتب اأفراد املجموعتني 

ال�سابطة والتجريبية يف اختبار الريا�سيات ُتعزى لأثر التدري�س بوا�سطة الأقران«. ولختبار هذه الفر�سّية، مّت ا�ستخراج 

املتو�سطات احل�سابّية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية يف اختبار الريا�سيات القبلي 

والبعدي، ويو�سح اجلدول 2 ذلك.

اجلدول 2 

املتو�سطات احل�سابّية والنحرافات املعيارية للمجموعتني على اختبار الريا�سيات القبلي والبعدي

املجموعة
               ال�سابطة                                       التجريبية

البعديالقبليالبعديالقبليالقيا�س

11111313العدد

13.6315.2713.0618.62املتو�سط احل�سابي

924.6461.492.32.النحراف املعياري

يالحظ من اجلدول 2 وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية لأفراد املجموعتني على اختبار الريا�سيات القبلي والبعدي، 
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اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي لأفراد املجموعة ال�سابطة يف القيا�س القبلي 13.63 لي�سبح يف القيا�س البعدي اإىل 15.27، يف 

حني بلغ املتو�سط احل�سابي لأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي 13.06 لي�سل يف القيا�س البعدي اإىل 18.62. 

وبهدف الك�سف عن الدللة الإح�سائية للفروق بني املتو�سطات احل�سابّية لأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية على اختبار 

الريا�سيات القبلي والبعدي، فقد مّت ا�ستخدام اختبار مان وتني الالمعّلمي )Mann-Whitney(، نظًرا ل�سغر حجم عيّنة 

الدرا�سة، ويو�سح اجلدول 3 ذلك.

اجلدول 3

نتائج اختبار مان وتني لدللة الفروق بني املجموعتني على اختبار الريا�سيات القبلي والبعدي

م�ستوى الدللةقيمة Z جمموع الرتبمتو�سط الرتباملجموعةالقيا�ص

13.7151.0ال�سابطةالقبلي
-.810418.

11.4149.0التجريبية

 7.5983.50ال�سابطةالبعدي
-3.186*.001

16.65216.5التجريبية

α ≥ 0.05*

ُي�سي اجلدول 3 عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات رتب اأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية على 

اختبار الريا�سيات القبلي؛ حيث بلغ متو�سط رتب اأفراد املجموعة ال�سابطة 13.7 بينما بلغ متو�سط رتب اأفراد املجموعة 

التجريبية )11.4( ومب�ستوى دللة اإح�سائّية 418.، وهذه النتيجة تظهر التكافوؤ بني املجموعتني على اختبار الريا�سيات 

القبلي، يف حني اأّن اجلدول ُي�سي اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات رتب اأفراد املجموعتني ال�سابطة 

والتجريبية على اختبار الريا�سيات البعدي؛ اإذ بلغ متو�سط رتب اأفراد املجموعة ال�سابطة 7.59 بينما بلغ متو�سط رتب 

اأفراد املجموعة التجريبية 16.65 ومب�ستوى دللة اإح�سائّية 001. وقد كانت هذه الفروق ل�سالح اأفراد املجموعة التجريبية. 

نتائج الفر�سية الثانية »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية )α ≥ 0.05( بني متو�سطات رتب اأفراد املجموعتني 

ال�سابطة والتجريبية يف اختبار الريا�سيات ُتعزى ملتغّي ال�سف الدرا�سي«. ولختبار هذه الفر�سية مّت ا�ستخراج املتو�سطات 

احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد املجموعتني على اختبار الريا�سيات البعدي وفق متغّي ال�سف الدرا�سي، 

ويو�سح اجلدول )4( ذلك.

اجلدول 4

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للمجموعتني على اختبار الريا�سيات البعدي وفق متغّي ال�سف الدرا�سي

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددال�سف الدرا�سياملجموعةالقيا�ص

البعدي

ال�سابطة

315.66.577الرابع
515.00.707اخلام�س
315.33.577ال�ساد�س
1115.27.646املجموع

التجريبية

419.003.915الرابع
418.501.000اخلام�س
518.401.949ال�ساد�س
1318.612.328املجموع

يت�سح من اجلدول 4 وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية لأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية على اختبار الريا�سيات 

البعدي تبًعا ملتغّي ال�سف الدرا�سي. وبهدف الك�سف عن الدللة الإح�سائية لهذه الفروق؛ مّت ا�ستخدام اختبار كرو�سكال 
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والي�س )Kruskal-Wallis( الالمعّلمي ويو�سح اجلدول 5 ذلك.

اجلدول 5

نتائج اختبار كرو�سكال والي�س لدللة الفروق بني املجموعتني على اختبار الريا�سيات البعدي وفق متغّي ال�سف الدرا�سي

متو�سط الرتبال�سف الدرا�سياملجموعةالقيا�ص
 

 χ2
م�ستوى الدللةدرجات احلريةقيمة 

البعدي

ال�سابطة

7.83الرابع

1.9852.371 4.80اخلام�س
6.17ال�ساد�س

التجريبية

7.63الرابع

.4132.813 6.00اخلام�س
7.30ال�ساد�س

يت�سح من اجلدول 5 عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( على اختبار الريا�سيات 

البعدي ُتعزى ملتغّي ال�سف الدرا�سي، وتقود هذه النتيجة اإىل قبول الفر�سية ال�سفرية واعتبارها �سحيحة.

مناق�سة النتائج

اّت�سح من خالل التحليل الإح�سائي للنتائج وجود فروق بني متو�سطات رتب اأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية 

يف اختبار الريا�سيات البعدي، وكانت هذه الفروق ل�سالح اأفراد املجموعة التجريبية. وميكن تربير هذه النتيجة اإىل اأّن 

ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران اأ�سهم يف حت�سني بع�س املهارات الأ�سا�سية يف الريا�سيات لدى تلميذات 

املجموعة التجريبية، واتفقت هذه النتيجة مع العديد من الدرا�سات التي اأ�سارت اإىل اأثر التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني 

 Kunsch, Jitendra & Sood, 2007; Mahan, 2010; Tsuei,( اأداء التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم بالريا�سيات

2014(. كما اأّن فاعلية التدري�س بوا�سطة الأقران ميتد لُيطال حت�سني مهارات اأكادميية غي مهارات الريا�سيات لدى 
تلميذات �سعوبات التعّلم؛ فقد اأ�سار نتائج درا�سة هيوز وفريدرك )Hughes & Fredrick, 2006( باأّن الغالبية العظمى 

من تالميذ �سعوبات التعّلم اأتقنوا مفردات اللغة نتيجة ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران، يف حني اأظهرت نتائج 

درا�سة تايلور والبي )Taylor & Alber, 2003( اأثر التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني مهارات الهجاء للتالميذ ذوي 

�سعوبات التعّلم، بينما اأ�سارت نتائج درا�سة احل�سن )2005( على وجود عالقة ارتباطية بني التدري�س بوا�سطة الأقران وتعّلم 

بع�س كلمات اللغة العربية والقدرة على الحتفاظ بها وتعميمها لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم، كما خل�ست درا�سات 

اأخرى اإىل فاعلية هذه ال�سرتاتيجية يف حت�سني املهارات ال�سوتية واللغوية والقراءة التعبيية لدى التالميذ ذوي �سعوبات 

التعّلم )Calhoon, 2005; Wright & Cleary 2006(. كما اأظهرت درا�سة نازال )Nazzal, 2002( فوائد التدري�س 

بوا�سطة الأقران يف حت�سني الأداء الأكادميي وزيادة الدافعية والن�سباط املدر�سي وتكوين اجتاهات اإيجابية نحو املدر�سة لدى 

التالميذ ذوي احلاجات اخلا�سة، بينما اأّكد نتائج درا�سة كالهون وفوج�س )Calhoon & Fuchs, 2003( على فاعلية 

التدري�س بوا�سطة الأقران يف اإك�ساب التالميذ ذوي الإعاقات بع�س املهارات احل�سابية.

واأ�سهم توظيف الدرا�سة احلالّية ل�سرتاتيجية تدري�س الأقران عرب الأعمار يف حت�سني بع�س مهارات الريا�سيات لدى 

تلميذات املجموعة التجريبية، ففي هذا ال�سدد اأّكدت نتائج درا�سة بورك�س)Burks, 2004( على فاعلية التدري�س من 

نف�س ال�سف يف حت�سني مهارات الكتابة لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم، يف حني اأ�سارت نتائج درا�سة �سامي ولوزرفيت 

)Shamir & Lazerovitz, 2007( اإىل اأّن ا�ستخدام التدري�س عرب الأعمار ح�ّسن من مهارات التنظيم الذاتي لدى 
 Robinson, Schofield &( التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم، بينما بّينت نتائج درا�سة روبن�سون و�سكوفيلد و�ستيز ونتزيل

Steers-Wentzell, 2005( وجود اأثر اإيجابي لالأداء الأكادميي لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم يف الريا�سيات جّراء 
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س عرب الأعمار.
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كما اأتاح تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران الفر�سة اأمام تلميذات �سعوبات التعّلم اإىل التفاعل الإيجابي مع 

بع�سهن البع�س من جهة، ومع القرينة/املعّلمة من جهة اأخرى؛ ففي هذا املجال اأ�سارت العفيفي )2009(؛ وهجز وفريدريك 

)Hughes & Fredrick, 2006( على اأّن ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران قد اأ�سهم يف اإك�ساب التالميذ 
ذوي �سعوبات التعّلم بع�س املهارات الجتماعية، من خالل عملهم مع بع�سهم البع�س وتدريبهم على مهارات العمل التعاوين، 

كما اأّيدت درا�سات اأخرى باأّن هذه ال�سرتاتيجية �ساعدت يف تّكوين عالقات اجتماعية بناءة وهادفة بني التالميذ انعك�ست 

 Huijser, Kimmins & Evans, ب�سكل اإيجابي على اأدائهم يف املجالت التعليمية )�سيف، 2004؛ �ساذيل 2008؛

.)2008

كما كان لتقبل القرينة/املعّلمة، فكرة التجربة والتدريب حول تطبيق هذه ال�سرتاتيجية على قريناتها تلميذات �سعوبات 

التعّلم، الأثر يف حت�سني مهارات الريا�سيات لدى تلميذات املجموعة التجريبية؛ فقد كان تدري�سها للتلميذات وت�سخي�سها 

وعالجها لالأخطاء التي تقع بها قرينتها املتعّلمة، وتقدميها التغذية الراجعة الدور الأكرب يف حت�سني هذه املهارات يف بيئة 

اآمنة قائمة على التجريب واملحاولة وال�ستك�ساف، وقد �ساعد هذا على �سعور التلميذات بالثقة يف النف�س، وامليل للعمل 

 Harper( اجلماعي، وتكوين اجتاهات اإيجابية نحو تعّلم الريا�سيات، ويف هذا ال�سدد اأ�سارت نتائج درا�سة هابر ومهيدي

Maheady, 2007 &( على اأهمية امل�ساركة الفاعلة بني تالميذ ذوي �سعوبات التعّلم عند تطبيق هذه ال�سرتاتيجية ويف 
قدرة القرينة/ املعّلمة على التدري�س وت�سحيح الأخطاء لهّن. كما كان لقدرة القرينة/املعّلمة على نقل معارفها وخرباتها 

Mah-( ةالتعليمي لزميالتها وحتت اإ�سراف وتوجيه املعّلمة الأثر الأكرب يف حت�سن بع�س مهارات الريا�سيات، كما اأو�سح ماهن

an, 2010( على اأّن التدري�س بوا�سطة الأقران مُيكن اأن ي�ستخدم كاأ�سلوب تدخل مع التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم الذين 
يواجهون م�سكالت يف تعّلم مهارات القراءة، بينما يعتقد متنيفر ونزهد )Tamannaeifar & Nezhad, 2014( اأّن 

غالبية التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم اأكرث عر�سة مل�ساعر الف�سل وانعدام ال�سلوك التي توؤدي اإىل انخفا�س حت�سيلهم الدرا�سي، 

وبالتايل فاإّنهم بحاجه اإىل بث الأمل وتعزيز ال�سلوك لديهم من خالل توظيف التدري�س بوا�سطة الأقران يف تدري�سهم.

وميكن اأن يربر الباحثان تفوق تلميذات املجموعة التجريبية والتح�سن امللحوظ لديهّن اإىل اأ�سباب اأخرى منها: دور معّلمة 

برنامج �سعوبات التعّلم يف تهيئة الظروف البيئية لإجناح تطبيق ال�سرتاتيجية، وتقبل القرينة/املعّلمة ورغبتها يف العمل 

مع تلميذات �سعوبات التعّلم، والختيار املوفق لوقت تطبيق ال�سرتاتيجية يف ح�س�س الن�ساط التي ل تتعار�س مع ح�س�س 

التلميذات، وتنوع �سفوف التلميذات، وت�سجيع اأولياء الأمور ودعم اإدارة املدر�سة لتطبيق هذه ال�سرتاتيجية. واأخيًا فاإّن نتائج 

هذه الدرا�سة تتفق مع نتائج الّدرا�سات ال�سابقة التي مّت الإ�سارة اإليها يف الإطار النظري، والتي اأّكدت على اأثر ا�سرتاتيجية 

التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني املجالت الأكادميية اأو ال�سلوكية اأو النف�سية اأو الجتماعية لدى التالميذ ذوي احلاجات 

اخلا�سة ب�سكل عام، والتالميذ ذوي �سعوبات التعّلم ب�سكل خا�س.

كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق بني متو�سطات رتب اأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية على اختبار الريا�سيات 

البعدي ُتعزى ملتغّي ال�سف الدرا�سي، وميكن تربير ذلك اأّن �سعوبات التعّلم متقاربة يف هذه املرحلة العمرية، كما ميكن 

تربير ذلك اإىل الآلية التي قامت بها الباحثة بالتعاون مع معّلمة برنامج �سعوبات التعّلم؛ اإذ مّت و�سع تلميذات �سعوبات 

التعّلم يف الريا�سيات على �سكل جمموعات، مع تلميذات متفوقات متقاربات لهّن يف العمر ومتقنات للمهارات الأ�سا�سية يف 

الريا�سيات، يقمن بدور املعّلمة، وهذا اأّدى بدوره اإىل تقوية ال�سعور بالألفة وال�سداقة والتفاهم والتوافق فيما بينهّن، ومن 

ثم �سعور القرينة/املعّلمة، والقرينة/املتعّلمة بالراحة والأمان. وقد اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة هجز وفريدريك 

)Hughes & Fredrick, 2006( التي اأظهرت اأن التالميذ كانوا اأكرث فاعلية خالل ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تعليم الأقران 
يف الف�سل بغ�س النظر عن امل�ستوى ال�سفي اأو امل�ستوى العمري للتالميذ، كما اتفقت مع درا�سة العفيفي )2009( التي 

اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق يف تطبيق ال�سرتاتيجية تعزى اإىل متغي العمر.
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التوصيّات والمقترحات
بناء على ما اأ�سفرت عنه الّدرا�سة احلالّية من نتائج، فاإنه يو�سى مبا يلي:

ت�سمني ا�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران يف دليل برنامج �سعوبات التعّلم يف اململكة العربية ال�سعودية. -

عقد دورات تدريبية ملعّلمي �سعوبات التعّلم حول خطوات تطبيق هذه ال�سرتاتيجية بربنامج �سعوبات التعّلم. -

اإجراء درا�سة حول اأثر التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سيل التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم يف القراءة اأو الكتابة. -

اإجراء درا�سة حول اأثر التدري�س بوا�سطة الأقران يف حت�سني املهارات الجتماعية لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعّلم. -

اإجراء درا�سات ملعرفة اأثر تطبيق الأنواع الأخرى ل�سرتاتيجية التدري�س بوا�سطة الأقران، مثل: تدري�س الأقران من  -

نف�س ال�سف اأو تدري�س الأقران من فرد لآخر، اأو تدري�س الأقران من خالل املجموعات ال�سغية، اأو تدري�س الأقران 

ثنائي الجتاه.
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