
 

 

 
 

 
 

   
 

 
م التعاوين يف حتسني مستوى القراءة  الدراسة احلالية إىل التعرف عىل فعالية التعلهدفت

تم استخدام املنهج  و.لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بالصف الرابع االبتدائي بالكويت
تلميذا ) ٦٠(تكونت عينة الدراسة من و. التجريبي، واملناسب ألهداف الدراسة

يمهم إىل وتلميذة بالصف الرابع االبتدائي بمنطقة العاصمة التعليمية بالكويت، تم تقس
إعداد بطاقة واعتمدت الدراسة عىل .  تلميذة وتلميذة٣٠جمموعتني حجم كل جمموعة 

للعينات املرتبطة وغري  تا تم استخدام اختباركام. بعض مهارات القراءةلمالحظة 
 تنمية يف أن استخدام التعلم التعاوين يف التدريس ذو فاعلية  بينت النتائج.املرتبطة

) ت( حيث كانت مجيع قيم ؛لدى تالميذ املجموعة التجريبيةبعض مهارات القراءة 
 تفوق تالميذ املجموعة بينت ، كاماملحسوبة عند املقارنة بني القياسني القبيل والبعدي

التجريبية التي درست باستخدام التعلم التعاوين عىل تالميذ املجموعة الضابطة، والتي 
   .ميع مهارات بطاقة املالحظة جلالبعدي التطبيق يفدرست بالطريقة املعتادة 

  .الكويت-املرحلة االبتدائية-القراءة- التعلم التعاوين :اتيحالكلامت املف
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The impact of cooperative learning in reading skills of 

primary school students in Kuwait 

Abstract: 

The present study aimed at identifying the effects of the cooperative 
learning method in the improvement of reading comprehension skills 
among primary  4th graders in Kuwait. The experimental method was 
used. The sample consisted of (60) pupils from the fourth grade of 
primary education in Kuwait, who were assigned to two groups, equally 
distributed. The study made use of observation cards for some reading 
skills. A "t" test was used, the results of which showed that there was a 
significance difference between the experimental group that studied 
through cooperative learning and the control group that was instructed in 
the conventional method on posttesting for all observation skills cards. 
These differences were in favour of the experimental group. 
Keywords: cooperative learning - reading - primary-Kuwait. 
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لقد اختلفت اآلراء وتباينت وجهات النظر حول ماهية القراءة، وكيفية حدوثها

، وما إذا كانت عملية، أم ناجتا أم كالمها معا، وال شك أن االختالف يف التالميذلدى 
ّماهية القراءة وكيفية حدوثها انعكس بشكل أو بآخر عىل كل من الطالب واملعلم 

هذه املهارة اللغوية أهم املهارات احلياتية يف هذا العرص وواضع املنهاج، باعتبار أن 
وهناك ما يشري إىل أن  ).٢٠٠٣نرص، (الذي يوصف بعرص املعلوماتية وعرص االتصال 

خرباء مناهج تعليم القراءة وطرائق تدريسها يف العديد من دول العامل يواجهون 
 ومداخل أكثر تطورا حتديات كبرية، وصعوبات شديدة يف سعيهم للوصول إىل تقنيات

يف تعليم القراءة، وإكساهبا لألطفال، ذلك أن القراءة يف طبيعتها منظومة من املهارات 
. ّالفرعية املتداخلة التي يصعب تعليمها وتعلمها بمعزل عن املهارات اللغوية األخرى
ة ويزداد األمر صعوبة عندما تتطلب مواقف التعليم أن يعمل معلم اللغة يف بيئات لغوي

متنوعة جتعل الديناميات االجتامعية مع التنوعات القرائية يف احلصة الواحدة بيئة فريدة 
 هذه التنوعات، مما جيعل اختاذ إدارةومميزة، ومعلم القراءة هو املسئول املبارش عن 

 ,Michael & Susan & Bonnie (القرارات التدريسية يف هذا الشأن غاية يف الصعوبة

1999; Roe,1992(. 
ّوتعد االجتاهات املتوافرة لدى معلمي اللغة العربية يف الصفوف األربعة األوىل من 
املرحلة األساسية نحو طبيعة القراءة، وكيفية امتالك مهاراهتا الفرعية، وعالقة القراءة 
باملهارات اللغوية األخرى، ووظائف القراءة ودورها يف احلياة املعارصة من بني 

تيار اسرتاتيجيات تعليم القراءة األكثر مالءمة يف تنفيذ دروس العوامل املؤثرة يف اخ
ّفأصحاب النظرة البنائية يرون أن التعليم الفعال للقراءة هو الذي يتيح للطلبة . القراءة
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فرصة ربط التعلم اجلديد بام لدهيم من خربات سابقة، وان هذه اخلربات تؤدي دورا 
اب هذا االجتاه يؤكدون دور التفاعالت كام أن أصح. مهام يف تيسري عمليات الفهم

 عىل Processاالجتامعية املصاحبة لعمليات التعلم القرائي، ويولون أمهية للعملية 
 التعلم التعاوين، "، ولذا يفضلون استخدام اسرتاتيجيات مثل Productحساب الناتج 

عبيد،  ("والعصف الذهني، واملرسحة، والتعلم التباديل، ولعب الدور وما شابه ذلك
 ).Tobin،1993؛ ٢٠٠٩

 ّولعل القضية الكربى يف ميدان تعليم القراءة بنوعيها الصامتة واجلهرية يف الصفوف
 التنويع األربعة األوىل تكمن يف ضعف، ال بل عجز معظم معلمي اللغة عن األخذ باجتاه

دائية، أ  من أسئلة وتدريباتإسرتاتيجيةّيف اسرتاتيجيات تدريس القراءة، وما يصاحب كل 
 السلوكية للمهارة بشكل ثارومعاجلات حتليلية وبنائية متنوعة تتيح للطلبة تعلم اآل

فضال عن أن .  االجتامعية واملواقف احلية الطبيعيةسياقاتمنظم وفاعل، بحيث تتوفر ال
 أن  علامًافيتحمل العبء منفردتعليم القراءة ما زال مهمة مسندة إىل معلم اللغة فقط، 

 املهارة واستخدامها يف مواقف التعليم املختلفة هي مسؤولية مجيع معلمي إكساب هذه
 ؛١٩٩٧الناقة،( املواد الدراسية، ومن خالل تدريس املحتويات التعليمية األخرى

(Sadler,2003. 
 يف تفعيل Integrative Approachوعىل الرغم من أمهية األخذ باملنحى التكاميل 

ة يف مواقف التعليم اللغوي غري أن معظم معلمي دور الطلبة، ودور معلم القراء
املرحلة األساسية يعانون ضعفا يف توظيف عمليات الربط والتداخل بني املهارات 
اللغوية األربع يف مواقف التدريس من ناحية، ويف استثامر ما لدى الطلبة من خربات 

 أدى إىل تشكل مكتسبة يف مهارة معينة خلدمة تعلم بقية املهارات ذات العالقة، ما
اجتاهات سلبية نحو استخدام هذا املنحى ونحو االسرتاتيجيات واملعاجلات القرائية 

 ).Reuzel & Cotter, 1992؛ ٢٠٠٣نرص،(ذات الصلة 
 املستخدمة بدأ الرتبويون يف إعادة النظر يف فاعلية طرائق التدريس واسرتاتيجياتهلذا 
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ُّالتعلم  ألخرية يف جمال الرتبية والتعليم وبيئاتيف املدارس، كرد فعل ملا حدث يف السنوات ا
 والتغريات التي واملتعلمني، وعنارص العملية الرتبوية، من حيث ازدياد عدد املتعلمني،

 للعملية فرضتها االجتاهات الرتبوية احلديثة يف عرص املعلوماتية من اهتامم باملعلم كمحور
ً فردا عوضا عن كونه رقام بني جمموعة منُّالتعلمية، إىل االهتامم باملتعلم باعتباره ً  املتعلمنيَ

 ).٢٠٠٢احليلة، (
ًلذلك، بدأ البحث عن اسرتاتيجيات تدريسية خاصة جتعل املتعلم عنرصا فاعال يف  ً

أكثر   التي أصبحنا نعيش فيها، أو تطوير السرتاتيجيات معروفة لتكون"القرية الصغرية"
، جمموعات اله املطورة والذي يعني ترتيب الطلبة يفُّوجاء التعلم التعاوين بأشك. فاعلية

 التوتر وتكليفهم بعمل أو نشاط يقومون به جمتمعني متعاونني، يف أجواء مرحية خالية من
 ). ٢٠٠٢بني ارشيد، (والقلق، ترتفع فيهم الدافعية إىل أقىص حد ممكن 

ة الرتبوية ُّويعد التعلم التعاوين إحدى تقنيات التدريس التي جاءت هبا احلرك
املعارصة، التي أثبتت البحوث والدراسات أثرها اإلجيايب يف التحصيل الدرايس للطلبة 

(Ghaith, 2003; Cooper, et. al., 1999) . ويقوم عىل تقسيم الطلبة إىل جمموعات
ًصغرية تعمل معا من أجل حتقيق هدف، أو أهداف تعلمهم الصفي بدرجة عالية من 

ملفهوم ليس بجديد عىل املربني واملعلمني، ذلك أهنم يستخدمون إن مثل هذا ا. اإلتقان
ي كواحد من نشاطاهتم التعليمية املختلفة من وقت آلخر، واملشكلة التي رمزُّالتعلم ال

تربز باستمرار يف هذا األسلوب، اعتامد أعضاء املجموعة عىل طالب، أو طالبني ليؤديا 
 هو يف إجياد هيكلية تنظيمية لعمل جمموعة ُّالعمل، ولكن ما جاء به التعلم التعاوين

ُّالطلبة، بحيث ينغمس كل أعضاء املجموعة يف التعلم وفق أدوار واضحة وحمددة، مع 
القلقييل، (تأكيد أن كل عضو يف املجموعة يتعلم املادة التعليمية ويتقنها إىل حد ما 

٢٠٠٤ .( 
ًوحتى يكون التعلم تعاونيا حقيقيا جيب أن يتضمن مخس ً ة مبادئ أساسية يف تعلمُّ

 ): ٢٠٠٢؛ احليلة، Cooper, et. al., 1999(املجموعات هي 
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 . االعتامد املتبادل اإلجيايب بني أفراد املجموعة الواحدة •
 . التفاعل املبارش املشجع بني أفراد املجموعة الواحدة ومع أفراد املجموعات األخرى •
 . املساءلة الفردية، واملسؤولية الشخصية •
 . ات اخلاصة بالعالقات بني األشخاص وباملجموعات الصغريةاملهار •
 . املعاجلة اجلمعية •

ُّوقد أشارت نتائج البحوث التجريبية وامليدانية إىل أمهية وفاعلية التعلم التعاوين 
 املشار إليه يف "سالفني"بأنامطه املختلفة وأثره اإلجيايب يف حتصيل الطلبة، حيث أشار 

 بشكل ُّ أمهية التعلم التعاوين وآثاره اإلجيابية يف رفع حتصيل الطلبةإىل) ٢٠٠٤ ("القلقييل"
عام، ورفع مستوى املشاركة والتعاون بني الطلبة، وإثارة محاس الطلبة ودافعيتهم نحو 

 االعتامد ًاملشاركة، وحتسن يف عالقات الطلبة مع بعضهم بعضا، إضافة إىل زيادة قدراهتم يف
وتقليل  ، ومساعدهتم يف اختاذ قراراهتم املطلوبة يف حياهتم،عىل النفس وتنمية شخصياهتم

 كاملة املفاهيم احلساسية بني الطلبة، وأن كل ذلك يؤدي للوصول إىل فهم جمموعة الطلبة
 . واستيعاهبا، وبالتايل زيادة التحصيل

 يقيض عىل "يرى كثريون أن للتعلم التعاوين أثرا إجيابيا يف العملية الرتبوية، فهو 
 ويزيد من دافعية الطالب ،)م١٩٩٨ ،إسامعيل ("طوائية بعض الطالب وعزلتهمان

 أن تساعد برامج التعلم التعاوين يف حل بعض مشكالت التأخر  يمكن"كام  .للتعلم
 ,Slavin (قد قام سالفنو). ١٩٩١ ،الشخيبي ("الدرايس التي يعاين منها بعض الطالب 

دف التعرف إىل أثر التعلم التعاوين يف  دراسة أجريت هب٢٧ض نتائج ااستعرب) 1981
 إحصائية ً دراسة منها أظهرت نتائجها فروقا ذات داللة١٩ فوجد أن ،التحصيل الدرايس

ً يف حني كانت الفروق دالة إحصائيا لصالح املجموعة ،لصالح املجموعات التعاونية
 التعلم كام يعمل.  ومل تكن هناك فروق يف الدراسات الباقية،الضابطة يف دراسة واحدة فقط

التعاوين عىل تطوير قدرة املتعلم عىل استخدام التعاون يف خمتلف مناحي احلياة حيث 
،  واملجتمعيمتد أثر هذا التعاون إىل تدريب املتعلم عىل العمل التعاوين يف األرسة واملهنة
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ون جونس( أن استخدام التعلم التعاوين يعالج مشكلة زيادة عدد الطالب يف الفصل كام
 وهذا بدوره يتوافق مع نظرية تفريد التعليم ويوفر للمتعلم ).٣٦: م١٩٩٨وجونسون، 

 ما يقارب Johnson & Johnsonقد تتبع جونسون وجونسون و .فرصة أكرب للتعلم
 دراسة ارتباطيه أجريت عىل التعلم التعاوين ١٠٠ دراسة جتريبية وأكثر من ٦٠٠

 تصنيف النواتج املتعددة التي متت دراستها إىل وتم. والتعلم التنافيس والتعلم الفردي
وتبني من  . والصحة النفسية، والعالقات اإلجيابية،التحصيل: ثالث فئات رئيسة هي

البحوث التي أجريت أن العمل التعاوين باملقارنة مع العمل التنافيس والعمل الفردي 
ابية تعرب عن االلتزام عالقات إجي) ب(تنمية التحصيل واإلنتاجية ) أ: (يؤدي عادة إىل

 . الصحة النفسية والكفاية االجتامعية وتقدير الذات) ج(والدعم واالهتامم 
ُّاألثر الكبري للتعلم التعاوين يف زيادة التحصيل يف) ٢٠٠٢ ("العازمي"وأكد 

خمتلف مراحل التعليم واملوضوعات الدراسية واملستويات املعرفية العليا، ويف البعد 
شعور باآلخرين واحرتامهم واالستامع إليهم وتقبل الفروق بني الطلبة يف االنفعايل كال

املجموعة، وإطاعة القوانني والوالء للجامعة واالهتامم بمصاحلها وتقبل الطالب 
أثره يف البعد النفس حركي من حيث قيام ) ٢٠٠٤(يف حني أكد القلقييل . للمسؤولية

 من ت البحوث أن التعلم التعاوين يزيدوأظهر. الطالب بالنشاطات والتجارب واحللول
تقدير الذات عند الطلبة وينمي العاطفة بني أعضاء املجموعة الواحدة واملجموعات 

 تعلموها األخرى، وينمي اجتاهات الطلبة اإلجيابية نحو أنفسهم ونحو املادة التعليمية التي
 القلق عندهم، ويؤدي إىل كام أنه يزيد من اإلبداع واملشاركة لدى الطلبة ويقلل. ًتعاونيا

 . (Cooper, et. al., 1999)تنمية مهارات القيادة والعمل اجلامعي 
ُّوهناك مزايا أخرى للتعلم التعاوين بأنامطه املختلفة تتمثل يف االستخدام الفعال 

 إضافة إىل (Alebiosu, 2001)لإلمكانيات من مواد وأدوات خمربية وحاسوب تعليمي 
الطلبة مع املواد التعليمية القليلة يف املجموعات الصغرية، إذ يتاح تفاعل عدد كبري من 

ًلكل جمموعة جهاز حاسوب تعليمي مثال يف حني ال يتاح لكل فرد مثل هذا اجلهاز يف 
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 الواحد التعليم التقليدي، وكذلك يفيد يف التغلب عىل مشكلة األعداد الكبرية يف الصف
 الصف، إدارةم التعاوين من مسؤولية املعلم يف ُّوخيفف التعل) ٢٠٠٠اهلرش ومقدادي، (

ًإذ يعمل املعلم مع املجموعات الصغرية التي تكون الصف منها بدال من تعامله مع كل  َّ
فرد عىل حدة، إضافة إىل مساعدة املعلم يف التفاعل مع عدد أكرب من الطلبة، ويتيح له 

 ). ٢٠٠٤ ؛ القلقييل،١٩٩٨القصريين، (تشخيص صعوبات التعلم لدهيم 

التعاوين،   فوائد التعلم(Ghaith and El-Malak, 2004) "املالك" و"غيث"وقد أكد  
 استخدامه يف التي تشمل زيادة استقاللية املتعلمني، وحتسني التفاعل بينهم، وإمكانية

صفوف متعددة املستويات ويف مواضيع متنوعة، إضافة إىل تعزيزه للمسؤولية الفردية 
ب اهليمنة من جانب أي عضو يف املجموعة، وخلق القبول والفهم لدى واجلامعية، وجتن

 . املتعلمني وتطوير املهارات االجتامعية
 

يف ضوء ما سبق ويف ضوء أمهية التعلم التعاوين وأمهية مهارات القراءة فإنه يمكن 
 :حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل

 إجادة مهارات القراءة لتالميذ املرحلة االبتدائية بالكويت؟ما أثر التعلم التعاوين يف 
 :ويتفرع منه األسئلة التالية

 هل يوجد فروق بني املجموعة التجريبية والضابطة يف القياس القبيل ملهارات القراءة؟ - ١
 هل يوجد فروق بني املجموعة التجريبية والضابطة يف القياس البعدي ملهارات القراءة؟ - ٢
 بني املجموعة التجريبية يف القياسني القبيل والبعدي ملهارات القراءة؟هل يوجد فروق  - ٣

 
 : تنبع أمهية هذه الدراسة يف أهنا

 وتغيري دور ، تأيت استجابة ملا ينادي به الرتبويون برضورة حتديث أساليب التدريس •
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 . إثارة دافعيتهاملعلم وتفعيل دور الطالب كمحور رئيس للعملية التعليمية التعلمية و
  املدريس وحتديثها وتبنيها وبخاصةعليمقد تفيد املدرسني يف حتسني وتطوير أساليب الت •

. إذا أثبتت هذه الدراسة فاعليتها
تسهم يف تنمية روح التعاون اجلامعي بني التالميذ وبخاصة إذا اكتسبوا هذه  •

.االسرتاتيجية
. ة التي قد تولد لدهيم األنانيةإبعادهم عن املناقشة الفرديغرس روح التفاضل و •

 . وإطالق العنان للدوافع الالزمة للتفكري النقدي واإلبداعي

 
علية التعلم التعاوين يف حتسني مستوى اهتدف الدراسة احلالية إىل التعرف عىل ف

 .القراءة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بالصف الرابع االبتدائي بالكويت
 

 

 هو نتائج تعاون الطلبة فيام بينهم عن طريق تشكيل جمموعات عدد أفراد كل جمموعة
أفراد تستند إىل التآزر بني أعضائها، أي االعتامد اإلجيايب املتبادل، ويتحمل ) ٦- ٥(من 

جمموعة  كلكل عضو يف املجموعة مسؤولية فردية إلتقان تعلمه املادة املقررة، كام تتحمل 
 وتتشكل ًاملسؤولية يف التغذية الراجعة والتقويم ومساعدة األعضاء بعضهم بعضا،

 ُّجمموعات التعلم التعاوين من أعضاء متاميزين يف قدراهتم األكاديمية، وجيلس أعضاء
 اإلرشاف ًاملجموعة وجها لوجه، ولكل عضو فيها دور حمدد، ويقترص دور املعلم هنا عىل

.  الدرسملجموعات وإعطاء التغذية الراجعة عند احلاجة والتقييم وإغالقالعام وتشكيل ا
 

، )الكلامت والرتاكيب(القراءة عملية تفكري معقدة، تشمل تفسري الرموز املكتوبة 
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عىل ذلك فإن . ًوربطها باملعاين، ثم تفسري تلك املعاين وفقا خلربات القارئ الشخصية
ويقصد هبا رؤية القارئ للرتاكيب  :ميكانيكية: األوىل :ني متصلتنيالقراءة تتضمن عمليت

: الثانية و.والكلامت واحلروف املكتوبة عن طريق العينني، والنطق هبا بواسطة جهاز النطق
، والفهم الضمني )الفهم الرصيح، واالستنتاج(ويتم خالهلا تفسري املعنى وتشمل : عقلية

 ).لتحليل ونقد املقروء، وإبداء الرأي فيهفهم ما بني السطور، والتذوق، وا(
 

دراسة هدفت إىل استقصاء أثر طريقة التعلم التعاوين يف ) ١٩٩٨ ("وجيه"أجرى 
الطريقة التقليدية بحتصيل طلبة الصف التاسع يف مادة الرياضيات واجتاهاهتم نحوها، 

ة ولصالح طلبة التعلم التعاوين ًأظهرت نتائجها فروقا ذات داللة إحصائي. يف التدريس
ًمقارنة بالطريقة التقليدية، ومل تظهر الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية يف اجتاهات 

 . الطلبة نحو مادة الرياضيات

بدراسة هدفت استقصاء أثر استخدام ) ١٩٩٨ ("القصريين"يف حني قامت  
يل طلبة الصف العارش يف حتص) خطة كيلر(طريقة التعلم التعاوين والتعليم الشخيص 
أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة . يف مادة التاريخ مقارنة بالطريقة التقليدية

ًإحصائية تعزى إىل طريقة التدريس ولصالح الطلبة الذين تعلموا تعاونيا عىل التحصيل 
ًاملبارش واملؤجل، يف حني مل تظهر الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية تعزى إىل جنس 

 . طلبة يف التحصيل املبارش واملؤجلال
 فقد قام بدراسة هدفت إىل معرفة أثر التعلم (Alebiosu, 2001) "البيوسو"أما  

 يف حتصيل طلبة املدارس الثانوية يف (Jigsaw, 2)التعاوين القائم عىل جمموعات اخلرباء 
لة إحصائية أظهرت نتائجها وجود فروق ذات دال. مادة الكيمياء التطبيقية يف نيجرييا

 . ًيف التحصيل الدرايس، ولصالح الطلبة الذين تعلموا الكيمياء التطبيقية تعاونيا
  دراسة هدفت إىل معرفة أثر التعلم التعاوين يف القراءة(Gaith, 2003) "غيث"أجرى  
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. والتحصيل واالجتاهات نحو القراءة لدى طلبة الصف الثامن يف مادة اللغة اإلنجليزية
ُّها اآلثار اإلجيابية للتعلم التعاوين يف القراءة والتحصيل مقارنة بالطريقة أظهرت نتائج

دالة التقليدية، وأظهرت النتائج كذلك اجتاهات إجيابية نحو القراءة، وقد كانت الفروق 
ًإحصائيا أيضا للطلبة ذوي التحصيل املرتفع واملنخفض مقارنة بالطلبة ذوي  التحصيلً

 . سة عن فروق يف التحصيل بني الذكور واإلناثاملتوسط، ومل تكشف الدرا
 استقصت  فقد قاما بدراسة(Gaith and El-Malak, 2004) "املالك" و"غيث"أما  

. اإلنجليزية  يف حتسني مهارات استيعاب القراءة يف اللغةالتعلم التعاوينأثر استخدام طريقة 
 الدراسة التجريبية تيأظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموع

 أظهرت والضابطة عىل املتغريات التابعة يف مهارات استيعاب القراءة بشكل عام، ولكنها
ُّفروقا ذات داللة إحصائية ولصالح طلبة التعلم التعاوين يف مهارات االستيعاب  القرائية ً

. العليا، مقارنة بالطريقة التقليدية
هدفت إىل استقصاء أثر طرائق التدريس ) ٢٠٠٤ ("القلقييل"ويف دراسة قام هبا  

 املبارش يف حتصيل طلبة املرحلة األساسية العليا)  والتعلم التعاوين واالستقصاءاملحارضة(
 الطلبة أظهرت النتائج تفوق. واملؤجل واجتاهاهتم نحو التعليم يف مادة الرتبية اإلسالمية

 أكان ًستقصاء وبأسلوب املحارضة سواءًالذين تعلموا تعاونيا عىل الطلبة الذين تعلموا باال
ًالتحصيل مبارشا أم مؤجال  نحو  إجيابيةالتعلم التعاوينوكانت اجتاهات طلبة جمموعات . ً

مادة الرتبية اإلسالمية وأظهرت الدراسة تفوق اإلناث عىل الذكور يف التحصيل املبارش 
. واملؤجل

 
 متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبيةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  -١

  . والضابطة يف التطبيق القبيل ملهارات الفهم القرائي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبية -٢
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  .  الختبار الفهم القرائي لصالح املجموعة التجريبيةيوالضابطة يف التطبيق البعد
 حصائية بني متوسطات درجات أفراد املجموعة التجريبيةتوجد فروق ذات داللة إ -٣

  . يقبل تطبيق الربنامج وبعده بالنسبة ملهارات القراءة لصالح التطبيق البعد
 

 

 . تم استخدام املنهج التجريبي، واملناسب ألهداف الدراسة
 

ث مجيع تالميذ املرحلة االبتدائية باملدارس احلكومية التابعة يشمل جمتمع البح
 . لوزارة الرتبية والتعليم بالكويت بمنطقة العاصمة التعليمية

 

بالصف الرابع االبتدائي بمنطقة تلميذا وتلميذة ) ٦٠(تكونت عينة الدراسة من  
 تلميذة ٣٠ حجم كل جمموعة ، تم تقسيمهم إىل جمموعتنيالعاصمة التعليمية بالكويت

 ).١(كام هو مبني يف اجلدول رقم . وتلميذة
 

 املجموع إناث ذكور املجموعة النوع

 ٣٠ ١٥ ١٥ التجريبية
 ٣٠ ١٥ ١٥ الضابطة
 ٦٠ ٣٠ ٣٠ املجموع
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 ٢ملحق ( إعداد الباحثة( 
ة للدراسة واملرتبطة ببعض مهارات القراءة بعـد الرجوع تم إعداد بطاقة مالحظ

إىل األدب النظـري والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة والذي سبق وتناوله 
 ٣ عبارة موزعة عىل ٣٦وقد تكونت بطاقة املالحظة من . يف عرض الدراسات السابقة

 : عبارة، وهذه األبعاد هي١٢أبعاد، كل بعد يتكون من 
 رف احلروف والكلامتتع -١
 النطق -٢
 الفهم القرائي -٣

كبرية، متوسطة، : واالستجابـة عىل فقرات البطاقة بمقياس ليكرت الثالثي كاآليت
 . عىل الرتتيب١، ٢، ٣: ضعيفة تأخذ الدرجات

 

 عددهم تم عرض البطاقة عىل جمموعة من املختصني يف تدريس اللغة العربية والبالغ 
ممن هلم خربة يف جمال الرتبية واللغة العربية للتأكد من صدق األداة ) ١م ملحق رق) (٥(

مالحظات  انتامء الفقرات للمجال، والصياغة اللغوية، ووضوح الفقرات، وأي: من حيث
. إلجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة، وقد تم عمل املالحظات واالقرتاحات

كل سؤال والدرجة الكلية للبعد كام تراوحت قيم معامالت االرتباط بني درجات 
، ٠.٠١ ومجيعها قيم مرتفعة ودالة عند مستوى داللة ٠.٨٢ إىل ٠.٧٤الذي تنتمي إليه 

) ٣٧(وذلك بعد تطبيق االستبانة عىل عينة الدراسة االستطالعية والتي بلغ حجمها 
 .تلميذا وتلميذة باملرحلة االبتدائية

 

م استخدام طريقة ألفا كروبناخ لكل بعد، إذ بلغ معامل للتحقق من ثبات األداة ت 
 ).٢(كام هو مبني يف جدول رقم ) ٠.٨٩(الثبات لألداة ككل 
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 معامل الثبات البعد
 ٠.٨٣ تعرف احلروف والكلامت

 ٠.٨٢ النطق
 ٠.٨٥ الفهم القرائي

 
 :ذ التجربة بعدة خطوات، هيمر تنفي

 

 ، وبذلك)املتغري التابع (مهارات القراءةوذلك لضامن عدم تأثري هذه املتغريات عىل 
 أن التغريات التي تطرأ عىل املتغري التابع إنام هي بسبب املتغري التجريبي ةضمن الباحثتي
 :بط املتغريات التالية بضة الباحثت وقد قام،)التعلم التعاوين(
 

حلساب الداللة اإلحصائية للفرق بني متوسطي ) ت(حيث تم استخدام اختبار 
 ١.٢٥= ت أعامر طالب املجموعتني التجريبية والضابطة، وكانت نتيجة ذلك أن قيمة

وهذا يدل عىل تكافؤ املجموعتني ) ٠.٠٥عند مستوى (ًوهي غري دالة إحصائيا 
 .ة والضابطة فيام يتعلق للعمر الزمنيالتجريبي

 

حلساب الداللة اإلحصائية للفرق بني متوسطي ) ت(م اختبار ااستخدتم كذلك 
 ً، وكانت النتيجة أن قيم ت غري دالة إحصائيامهارات القراءةدرجات جمموعتي البحث يف 

 .يعني تكافؤ املجموعتني يف هذا املتغري) ٠.٠٥عند مستوى 
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 ، وهو وحدتني املجموعة التجريبية والضابطة املحتوى الدرايس نفسهتالميذدرس 
م واملقررة عىل ٢٠١٤- ٢٠١٣من وحدات الفصل الدرايس األول للعام الدرايس 

 .تالميذ الصف الرابع االبتدائي
 

 وذلك ،تدريس لكل من املجموعتني للقيام بالمن معلم التالميذ ة الباحثطلبت
ليضمن عدم انحياز املعلم القائم بالتدريس ألي من الطريقتني، لذا أسند التدريس 

 .لطرف مستقل
 

بعد إعداد أدوات البحث واختيار العينة وقبل البدء يف إجراء جتربة البحث قام
 التجريبية يع أفراد عينة البحث يف كلتا املجموعتني، عىل مجبطاقة املالحظةالباحث بتطبيق 

 .بمساعدة معلم الفصلوالضابطة، 
 

يم العينة سبعد أن قام الباحث بتحديد حجم املجموعات وتكوينها حيث تم تق
- ٥ جمموعات غري متجانسة يرتاوح عدد الطالب يف كل جمموعة ما بني ٦التجريبية إىل 

عد أن وزع األدوار عىل الطالب ورشح هلم املعلومات الرضورية عن  طالب، وب٦
التعلم التعاوين وكيفية تنفيذه، وبعد أن عرفهم املهارات االجتامعية التعاونية املفرتض 
استخدامها يف التعليم التعاوين، وبعد التأكد من مالئمة الظروف داخل الفصل للتعلم 

 التدريس  املتمكنني من التعلم التعاوين طلب منهالتعاوين طلب الباحث من أحد املعلمني
ًللمجموعة التجريبية مراعيا كل ضوابط التعلم التعاوين، وكذلك مراعيا خطوات  ً

 :كالتايل ؛ومهام التعلم التعاوين
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 فهو الذي ،نية ببناء االعتامد املتبادل اإلجيايبيبدأ نظام استخدام املجموعات التعاو
وهناك  .ًجيعل أعضاء املجموعة يعملون معا إلنجاز يشء ما يفوق النجاح الفردي

 : ثالث خطوات لبناء االعتامد املتبادل اإلجيايب
 حيث إن األعضاء جيب أن يعرفوا ،تعيني مهمة واضحة للمجموعة يمكن قياسها -١

 . ما يفرتض أن يقوموا به
 بمعنى أن يعرف األعضاء بأهنم ال ،بناء االعتامد املتبادل اإلجيايب يف حتقيق اهلدف -٢

 . يستطيعون أن ينجحوا ما مل ينجح مجيع أعضاء جمموعتهم

إضافة االعتامد املتبادل اإلجيايب يف حتقيق اهلدف إىل أنواع أخرى من االعتامد  -٣
 : املتبادل اإلجيايب هي

  يف احلصول عىل املكافأةاالعتامد املتبادل اإلجيايب •

االعتامد املتبادل االجيايب ألداء األدوار، ويمكن بناؤه بتعيني دور لكل عضو  •
 . بحيث تكون األدوار مكملة لبعضها البعض ومرتابطة

 ويبني هذا االعتامد عندما يكون. االعتامد املتبادل اإلجيايب يف احلصول عىل املوارد •
 . ملواد الالزمة الستكامل املهمةلدى العضو جزء من املعلومات أو ا

ويتم بناء هذا االعتامد بوضع هوية . االعتامد املتبادل اإلجيايب يف اهلوية الذاتية •
 .  للمجموعة من خالل اختيار املجموعة السم أو رمز يمثلهامشرتكة

 إن االعتامد املتبادل اإلجيايب يشكل جوهر اجلهود التعاونية وإذا ما حتقق لدى املجموعة
 : ًإنه جيعل األعضاء يدركون مجيعا بأهنمف
 . يشرتكون يف مصري واحد -١
 . يكافحون لتحقيق فائدة مشرتكة -٢
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. ًيمتلكون إنتاجا بعيد املدى -٣
.يمتلكون هوية مشرتكة -٤



 وتوجد. يشمل نظام استخدام املجموعات التعاونية بناء املسؤولية الفردية واجلامعية
ة اجلامعية عندما يتم تقييم األداء الشامل للمجموعة ويتم إعطاء النتائج جلميع املسؤولي

أما املسؤولية الفردية فتوجد عندما . األعضاء من أجل مقارنتها مع حمك أدائي معني
 وتعاد النتائج إىل الفرد واملجموعة من أجل مقارنتها ،يتم تقييم أداء كل فرد عىل حدة

. مع حمك أدائي ما
 كان ًغرض من املجموعات التعلمية التعاونية هو جعل كل عضو فردا أقوى مماإن ال

 بشكل وتعترب املسؤولية الفردية مفتاح ضامن تقوية مجيع األعضاء من خالل التعلم. عليه
 أكثر  وبعد املشاركة يف درس تعاوين فإنه جيب أن يكون مجيع األعضاء مستعدين،تعاوين

 .إلنجاز مهام مماثلة بأنفسهم
 :وتشمل الطرق الشائعة يف بناء املسؤولية الفردية

  كانت املسؤولية، فكلام كان عدد أعضاء املجموعة أقل،تقليل عدد أعضاء املجموعة -١
. الفردية أكرب

. إعطاء اختبار فردي لكل طالب -٢
. إعطاء اختبارات شفوية عشوائية -٣
. عمل املجموعة يفمالحظة كل جمموعة وتسجيل عدد املرات التي أسهم فيها كل عضو  - ٤
. أن يطلب من الطالب تعليم أشخاص آخرين -٥



 ًيشمل نظام استخدام املجموعات التعاونية التأكد من التقاء أعضاء املجموعة وجها
 .لوجه إلنجاز املهام وزيادة نجاح بعضهم البعض
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 : ء املجموعةًوهناك أربع خطوات لتشجيع التفاعل وجها لوجه بني أعضا
 . جلوس الطالب يف املجموعة الواحدة بشكل متقارب -١
 . جدولة وقت الجتامع املجموعة -٢
 .الرتكيز عىل االعتامد املتبادل اإلجيايب -٣
 .تفقد املجموعات واالحتفال عندما تشاهد أمثلة تدل عىل التفاعل املعزز بني األعضاء - ٤

 

 وإذا كان ،هارات االجتامعية فإنه ال يمكن إنجاز املهمة املطلوبةإذا مل يتم تعلم امل
أفراد املجموعة غري بارعني يف استخدام هذه املهارات فإن أدائهم سيكون دون مستوى 

 ومن جهة أخرى كلام زاد عدد املهارات االجتامعية عند األعضاء كانت نوعية. املحكات
 .وكمية تعلمهم أفضل

 الطالب ملجموعة لتحقيق األهداف املشرتكة فإنه يتعني عىلومن أجل تنسيق جهود ا
 : القيام باملهارات التالية

 . الثقة ببعضهم البعض -١
 .التواصل فيام بينهم بالشكل الصحيح -٢
 .تقبل ودعم بعضهم البعض -٣
 . حل خالفاهتم بشكل بناء -٤

 وتغيريها ،ويمكن بناء هذه املهارات من خالل توزيع األدوار ألفراد املجموعة
 .ًينهم دوريا من درس آلخر أو حتى خالل الدرس الواحدب

 

إن الغرض من معاجلة عمل املجموعة هو توضيح وحتسني فاعلية األعضاء يف 
 . اإلسهام باجلهود التعاونية من أجل حتقيق أهداف املجموعة
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  : وهناك مخس خطوات لبناء معاجلة عمل املجموعة هي
نوعية التفاعل بني أعضاء املجموعة أثناء عملهم للوصول بتعلم بعضهم من تقييم  -١

 .بعض إىل حدوده القصوى
. تقديم تغذية راجعة لكل جمموعة -٢
. وضع جمموعة من األهداف تتعلق بكيفية حتسني فاعلية العمل -٣
. معاجلة املجموعة ملدى فاعلية عمل الصف كله -٤
 حيث إن الشعور بالنجاح. مستوى الصفإقامة احتفال عىل مستوى املجموعة وعىل  -٥

 شكل عىلوالتقدير واالحرتام هو الذي يبني االلتزام بالتعلم واحلامس إزاء العمل 
.جمموعات

: وملعاجلة عمل املجموعة فوائد منها
 .متكن املجموعة من الرتكيز عىل احلفاظ عىل عالقات عمل جيدة بني األعضاء  - أ 
. تسهل تعلم املهارات التعاونية - ب 
. من تلقي األعضاء تغذية راجعة بشأن مشاركتهمتض  - ج 
.  كام جتعلهم حيللون تفكريهم،جتعل الطالب يفكرون وفق مستويات التفكري العليا  - د 

.توفر الوسيلة لالحتفال بنجاح املجموعة وتعزيز السلوك اإلجيايب لألعضاء  - ه
 

طة بالطريقة املعتادة التي يتبعها أغلب قام املعلم نفسه بتدريس املجموعة الضاب
والقيام ببعض األنشطة  املعلمني يف التدريس وهي الطريقة التي تعتمد عىل اإللقاء واملناقشة

 إىل عرض بعض النامذج أو الوسائل التعليمية باإلضافةبمشاركة قليل من الطالب 
  عن أسئلة الكتاب،ةاإلجاباملساعدة، ثم قراءة الدرس من الكتاب املدريس، وبعد ذلك 

 املقدمة وقد حرص الباحث عىل أن يقدم املعلم القائم بالتدريس نفس املحتوى واألنشطة
 .للمجموعة التجريبية
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مهارات القراءة بمساعدة بعد االنتهاء من تدريس املوضوعني قام الباحث بتطبيق 
ثم قام الباحث برصد درجات الطالب ،  الوقت نفسه عىل املجموعتني كلتيهام يفاملعلم

ًوتفريغ البيانات متهيدا ملعاجلتها إحصائيا ً. 
 

 :من خالل األساليب اإلحصائية التالية) SPSS(تم استخدام الربنامج اإلحصائي  
 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية،  •
 .غري املرتبطة للعينات املرتبطة و"ت"اختبار  •

 

 :اقترصت الدراسة احلالية عىل ما ييل
 ). الفهم القرائي- النطق- تعرف احلروف والكلامت(مهارات القراءة  -١

 .عينة عشوائية من تالميذ وتلميذات يف املرحلة االبتدائية من مدارس دولة الكويت - ٢

 
 

 ة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبيةال توجد فروق ذات دالل -١
 اختبار يوضح اجلدول التايل نتائج. والضابطة يف التطبيق القبيل ملهارات الفهم القرائي

 ملهارات  لداللة الفروق بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف القياس القبيل"ت"
 . القراءة
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االنحراف املتوسط حجم العينة املجموعة مهارات القراءة
 "ت" املعياري

3016.17.913 جتريبية تعرف احلروف 
3016.00.871 ضابطة والكلامت

.724

3015.87.819 جتريبية 3016.03.964 ضابطة النطق
.721

3016.33.711جتريبية 3016.07.944 ضابطة الفهم القرائي
1.235

. ٠.٠١دالة عند مستوى داللة * 
يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي 

 .هارات القراءةدرجات املجموعة التجريبية والضابطة يف التطبيق القبيل لبطاقة املالحظة مل
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبية -٢
.  الختبار الفهم القرائي لصالح املجموعة التجريبيةيوالضابطة يف التطبيق البعد

 لداللة الفروق بني املجموعتني التجريبية "ت"يوضح اجلدول التايل نتائج اختبار 
. الضابطة يف القياس البعدي ملهارات القراءةو
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مهارات 
حجم  املجموعة القراءة

االنحراف  املتوسط العينة
 "ت" املعياري

تعرف احلروف  817. 33.43 30 جتريبية
 662. 28.90 30 ضابطة والكلامت

23.20** 

 712. 29.37 30 ضابطة النطق 718. 33.66 30 جتريبية
22.84** 

 759. 27.16 30 ضابطة الفهم القرائي 556. 33.85 30 جتريبية
38.29** 

 .٠.٠١دالة عند مستوى داللة ** 
) ٠.٠١( عند مستوى داللة فروق دالة إحصائيا وجود يتضح من اجلدول السابق

بني متوسطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف التطبيق 
 لبطاقة مالحظة مهارات القراءة لصالح املجموعة التجريبية؛ حيث كانت مجيع يالبعد
 . ٢.٥٨فهي أكرب من ) ٠.٠١( دالة عند مستوى داللة املحسوبة) ت(قيم 

 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد املجموعة التجريبية -٣

 يوضح .يقبل تطبيق الربنامج وبعده بالنسبة ملهارات القراءة لصالح التطبيق البعد
 لداللة الفروق بني القياسني القبيل والبعدي "ت"اجلدول التايل نتائج اختبار 

 . للمجموعة التجريبية ملهارات القراءة
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متوسط  املتوسط التطبيق مهارات القراءة
 الفروق

االنحراف 
املعياري 
 للفروق

اخلطأ 
املعياري 
 للفروق

 "ت"

تعرف احلروف  16.17 قبيل
 33.43 بعدى والكلامت

17.26 2.285 .235 41.87**
 33.66 بعدى النطق 15.87 قبيل

17.79 2.165 .213 45.01** 
 33.85 بعدى الفهم القرائي 16.33 قبيل

17.52 2.750 .137 34.89** 

) ٠.٠١(فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة يتضح من اجلدول السابق وجود 
 الختبار مهارات البعدي تالميذ املجموعة التجريبية يف التطبيق بني متوسطي درجات

  ). ٠.٠١(املحسوبة دالة عند مستوى الداللة ) ت( حيث إن مجيع قيم ؛القراءة
 

 تفوق تالميذ املجموعة التجريبية التي درست باستخدام إن النتائج السابقة تبني
  التطبيقيفجموعة الضابطة، والتي درست بالطريقة املعتادة التعلم التعاوين عىل تالميذ امل

املحسوبة بني) ت( جلميع مهارات بطاقة املالحظة، حيث كانت مجيع قيم البعدي
 وهى دالة إحصائيا ٢.٥٨املجموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي، أكرب من 

 يفوين يف التدريس ذو فاعلية  كام أن استخدام التعلم التعا.)٠.٠١(داللة  عند مستوى
تنمية بعض مهارات القراءة لدى تالميذ املجموعة التجريبية حيث كانت مجيع قيم 

 وهى دالة ٢.٥٨ أكرب من ،املحسوبة عند املقارنة بني القياسني القبيل والبعدي) ت(
 .)٠.٠١(داللة  إحصائيا عند مستوى
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تجريبية قد تأثروا بالربنامج مما ويمكن تفسري هذه النتيجة بأن تالميذ املجموعة ال
أدى إىل نمو مهارات القراءة لدهيم نظرا لطبيعة الربنامج الذي درسوه، بينام املجموعة 

  ونتيجة لذلك مل حيدث، بل درسوا بالطريقة التقليدية،الضابطة فلم يطبق عليهم الربنامج
د استفادوا من دراستهم كام إن تالميذ املجموعة التجريبية ق. نمو ملهارات القراءة لدهيم

عىل  بطريقة التعلم التعاوين فتعلموا من خالهلا التعمق يف فهم ما يقرؤونه، وكيف يكونون
ذلك  كل دراية ووعى بام يقرءون، والقدرة عىل حتديد ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به،

 ألهنم مل  ذلكساعد عىل زيادة فهمهم للمقروء، بينام تالميذ املجموعة الضابطة مل يتعلموا
 . يدرسوا الربنامج

املعلم، الزمالء، مصادر (إن احلصول عىل التغذية الراجعة من مصادر متعددة 
يكون له أثر يف السلوك الالحق، وخاصة عندما تكون التغريات يف ) التعلم املختلفة

أن ّأي أن املتعلم يستطيع . الوضع داخل اإلدراك املعريف خالل عمليتي التمثل والتالؤم
يتحكم بسلوكه ببساطة عن طريق ما يفعل، فإذا رأى أن أداءه يصل إىل املستوى 
املرغوب فيه فإنه حيافظ عىل هذا األداء ويرتقي به، ويعرف أي اجتاه جيب أن يأخذ، 
ًوهكذا تكون التغذية الراجعة مرشدا للطالب، وقد يساعد ذلك عىل تشكيل السلوك 

ّاطه مما قد يعمل عىل زيادة فعالية التعلم وكفاءته، كام ّلدى املتعلم بفعالية ويزيد من نش
ّقد يساعد عىل االحتفاظ بالتعلم وانتقال أثره إىل مواقف جديدة ألن النجاح يقود إىل 
ُالنجاح، ويغري بمزيد من التعلم، وهذا بدوره يؤدي إىل زيادة فعالية التعلم التعاوين 

 .ّوتفوقه عىل التعلم االعتيادي
ن نمو يف مهارات القراءة لدى املجموعة التجريبية جاء نتيجة لتأثر إن ما حدث م

واكتساب مهارات  التالميذ بطريقة التعلم التعاوين يف التدريس واستفادهتم منه يف تعلم
القراءة، باإلضافة إىل ممارستهم لألنشطة املتعددة والتي سامهت يف تعزيز مهارات 

 فأقبلوا ة التعلم التعاوين حاجات وميول التالميذومن ثم فقد الءمت طريق. القراءة لدهيم
 جذب التدريس املتبعة تعد من عوامل كام أن إسرتاتيجية. عليها ملا فيها من تنوع وتشويق
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 فهي تبدأ بتهيئة حافزة، وإتباع املعلم لطريقة تدريس جتعل التالميذ نشطون يف ،التالميذ
 وتبادل تعددة مما فتح جماال للحوار واملناقشةالدرس من البداية إىل النهاية، ثم األنشطة امل

قد يكون للمسؤولية التي يتحملها كل عضو يف املجموعةو. املعلومات واخلربات
التعلم  األصلية، واعتباره املحور الرئيس الذي تدور حوله عملية التعليم والتعلم يف طريقة

، ا جيعل عملية التعلم ممتعة للمتعلمنيمم.  بالغ األثر يف املتعلم، وإثارة نشاطه ودافعيتهالتعاوين
ًوتزيد من اهتاممهم بالتعلم، فهي توفر مناخا من احلرية والعمل والتعاون، ُ ن اعتبار كام أ ُّ

ّاملتعلم املحور الرئيس الذي تدور حوله عملية التعلم يف التعلم التعاوين واملعلم هو  ّ
 جيعله بالغ األثر يف املتعلم، وإثارة نشاطه ُّاملوجه واملرشد وامليرس والقائد هلذا التعلم، مما

ّمما جيعل عملية التعلم ممتعة للمتعلمني وتزيد من اهتاممهم . ودافعيته، وحتقيق ذاته
ُبالتعلم، فهذا النوع من التعلم يوفر األعامل واألنشطة واملهامت التعليمية مفردة، ويوفر  ّ

ملستويات املختلفة من املتعلمني، كل ًمناخا من احلرية يف العمل والتعامل الذي يناسب ا
 ّذلك جيعل املتعلم ينافس ذاته وينافس غريه، ويستمتع باالستكشاف واالستنتاج والبحث

وبذلك تنمو ثقته بنفسه، وقدرته عىل . والتوصل إىل املعرفة، والقيام بالعمل املنظم
تي تعلمها، وبالتايل  وتثبيت املعلومات الاكتسابه ملهارات القراءةالتفكري، مما يزيد من 

 . انتقال أثرها إىل مواقف حياتية جديدة

ومن ثم فإن ما توصلت إليه الدراسة احلالية يتفق مع كثري مما توصلت إليه 
 تنمية مهارات القراءة يف أن للتعلم التعاوين دورا فعاال يفالبحوث والدراسات السابقة 

؛ (Gaith, 2003)؛ )٢٠٠٤(؛ القلقييل )٢٠٠٥(احليلة  .لدى التالميذ باملرحلة االبتدائية
(Gaith & El-Malak, 2004). Mattigly and Vansickle, 1991 ؛)١٩٩٨(؛ القصريين 

Wedman, et. al., 1996 ؛ )١٩٩٨(؛ وجيهAbebiosu, 2001, Gaith and El-Malak, 

2004. 
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 :لية ضوء نتائج الدراسة احلالية يمكن تقديم التوصيات التايف

رضورة حرص واضعي ومؤلفي مناهج اللغة العربية عىل صياغة األهداف وطرق  -١
 تنمية مهارات القراءة؛ وذلك باستخدام اسرتاتيجيات التدريس بطريقة تساعد عىل

 . والتعلم املشرتكوطرق تدريس متنوعة وذات نتائج فعالة مثل التعلم التعاوين
 وإتاحة الفرصة ، الزمالء أو الوالدين بمشاركةتشجيع التالميذ عىل القراءة احلرة - ٢

 .ثم عرضها يف الفصل من دون تدخل املعلم، الختيار ما يتناسب مع ميوهلم القرائية
احلرص عىل استخدام جمموعات العمل التعاوين يف تعليم القراءة؛ وذلك ملناسبتها  -٣

مية  وملا هلا من فاعلية يف تن، وخارجهاللعمل مع األعداد الكبرية داخل الفصول
وبث التعاون ، املهارات اللغوية عند التالميذ من خالل النقاش، وتبادل األفكار

 .والثقة فيام بينهم
 عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية لتدريبهم عىل كيفية تنمية مهارات القراءة -٤

 .لدى التالميذ باستخدام مداخل تعليمية متنوعة
توى التالميذ يف مهارات القراءة ملا تلعبه االهتامم بالتقويم الدوري والشامل ملس -٥

 .من دور يف التحصيل يف باق املواد باملرحلة االبتدائية وغريها من املراحل
االهتامم بطرق التدريس يف املرحلة االبتدائية، وحث املعلمني عىل رضورة -٦ -٦

ثل إرشاك أولياء األمور يف  تكون أكثر فاعلية مةتعاونية متنوعاستخدام أساليب 
القراءة   أو،التعليم من خالل إعداد التقارير بالتعاون مع املجموعات التعاونية

 .والتنافس يف عرضها داخل الفصل أمام املجاميع األخرى، احلرة
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 : ضوء نتائج الدراسة احلالية يمكن اقرتاح البحوث التاليةيف

 الناقدة لدى طالب املرحلة  فاعلية التعلم التعاوين يف تنمية مهارات القراءة-١
 .املتوسطة

 أثر استخدام التعلم التعاوين يف تنمية القيم االجتامعية لدى تالميذ املرحلة -٢
 .االبتدائية

 أثر استخدام التعلم التعاوين يف اللغة العربية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى -٣
 .تالميذ املرحلة االبتدائية

اوين يف تنمية بعض مهارات القراءة اإلبداعية لدى طالب  فاعلية التعلم التع- ٤ 
 .املرحلة اإلعدادية

 .فاعلية التعلم التعاوين يف تنمية مهارات االستامع لدى تالميذ املرحلة االبتدائية  -٥
 . املجتمعية يف رفع املستوى التحصييل لدى تالميذ املرحلة االبتدائيةةأثر الرشاك  -٦
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 أثر تدريس اهلندسة باستخدام اسرتاتيجية االستقصاء). ٢٠٠٢(بني ارشيد، عيل حسني، 
 التعاوين يف حتصيل طلبة الصف السابع ومستويات تفكريهم، رسالة ماجستري

 . غري منشورة، اجلامعة اهلاشمية، الزرقاء،

ي التعاون التعلم التعاوين والفرد): م١٩٩٨. ( وروجر جونسون، ديفيد،جونسون
 .عامل الكتب: ، القاهرة)رفعت حممد هبجات: ترمجة. (والتنافس والفردية

، دار املسرية للنرش ١مهارات التدريس الصفي، ط). ٢٠٠٢( احليلة، حممد حممود،
 . ١٩٣-١٩٠والتوزيع والطباعة، عامن، ص

 التعليمي املدرسة التعاونية كإسرتاتيجية لتجديد نظامنا): م١٩٩١. ( عىل السيد،الشخيبي
 "التعليم الثانوي احلارض واملستقبل" - املؤمتر العلمي السادس  ـ دراسة حتليلية ـ

 .١٧٠ ـ ١٤٧:  ص ص، جامعة عني شمس،اجلزء األول

أثر طريقة التعلم التعاوين يف االستيعاب القرائي ). ٢٠٠٢(العازمي، عائش ساير، 
السعودية، رسالة لدى طالب الصف السادس االبتدائي يف اململكة العربية 

 . ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، عامن

دار : ّ، اسرتاتيجيات التعليم والتعلم يف سياق ثقافة اجلودة، عامن)٢٠٠٩(عبيد، وليم، 
 .املسرية

 أثر استخدام كل من التعلم التعاوين والتعليم الشخيص). ١٩٩٨(القصريين، بسام ارشيد، 
 للمفاهيم التارخيية، رسالة ماجستري غري يف حتصيل طلبة الصف العارش

 . منشورة، جامعة الريموك، اربد، األردن،

املحارضة، التعلم (أثر استخدام طرائق التدريس ). ٢٠٠٤(القلقييل، عودة سليامن، 
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التعاوين، االستقصاء( يف حتصيل طلبة املرحلة األساسية العليا واجتاهاهتم نحو 
التعليم يف مادة الرتبية اإلسالمية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عامن 

العربية للدراسات العليا، عامن. 
، تعليم اللغة العربية والتحديات الثقافية التي تواجه )١٩٩٧( الناقة، حممود كامل،

.كلية الرتبية، جامعة عني شمس: مناهجنا الدراسية، القاهرة
الصفني الرابع والسابع من  اءة، املوازنة بني تدريس القر)٢٠٠٣(نرص، محدان عيل، 

جامعة ّاملرحلة األساسية يف األردن وبني أنموذج تعليمي مقرتح مطور، جملة 
 .٢٣٤- ١٨٩) ١(١٦امللك سعود، 

دراسة مقارنة بني أسلويب التعلم التعاوين ). ٢٠٠٠(اهلرش، عايد ومقدادي، حممد، 
 ومقدرهتم صوصوالتعلم الفردي يف اكتساب الطالب ملهارات برنامج حمرر الن

. ١١٤-٧١، ص)١٥ (٥٧عىل االحتفاظ هبا، املجلة الرتبوية، 
الصف  أثر نموذجني من نامذج التعلم التعاوين عىل حتصيل طلبة) ١٩٩٨(وجيه، وصفي، 

 ماجستري التاسع يف الرياضيات يف حمافظة طولكرم واجتاهاهتم نحوها، رسالة
. رة، جامعة النجاح الوطنية، نابلسغري منشو
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اجلهة االسم م
 علم نفس - الرتبية األساسية -الكويت  الدكتور عيسى عبداهللا جابر ١

وتربية اخلاصة
 علم نفس- البحوث الرتبوية إدارة - الكويت الدكتور حممد رشدي  ٢
 القياس والتقويم -رتبية  وزارة ال-الكويت  الدكتور عبدالرمحن عيد املطريي ٣

الرتبوي
أصول تربية -  جامعة أم القري - السعودية حياة عبد العزيز حممد نياز. د ٤
أصول تربية -  جامعة أم القري - السعوديةامال حممد حسن عتيبة . د ٥
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 ....................... :الصف الدرايس    ..................................... :اسم التلميذ

 

 ضعيفة متوسطة كبرية اراتـــــــــامله م
    :مهارة تعرف احلروف والكلامت: أوال

    .النطق الصحيح للحروف اهلجائية ١

    .النطق الصحيح حلركات احلروف ٢

    .التمييز بني احلروف املتقاربة يف الشكل أو النطق ٣

    .لكلامت قراءة سليمةقراءة ا ٤

    .نطق التنوين نطقا صحيحا ٥

    نطق املدود نطقا صحيحا ٦

    .التمييز بني أل الشمسية والقمرية ٧

    .قراءة اجلمل قراءة سليمة ٨

    .التمييز بني التاء املربوطة واهلاء قراءة ٩

    التمييز بني االسم والفعل واحلرف ١٠

    .فرد واملثنى واجلمعالتمييز بني امل ١١

    .التمييز بني املذكر واملؤنث ١٢

    مهارات النطق: ثانيا
    سالمه النطق للحروف اهلجائية والكلامت ١

    عدم إبدال احلروف يف الكلمة ٢

    عدم إسقاط حرف أو أكثر من الكلمة ٣

    عدم إسقاط كلمة أو أكثر من السياق ٤
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 ضعيفة متوسطة كبرية اراتـــــــــامله م
كثر من الكلمةحرف أو أ عدم إضافة ٥
كلمة أو أكثر من السياق عدم إضافة ٦
حرف أو أكثر من الكلمة عدم تكرار ٧
كلمة أو أكثر من السياق عدم تكرار ٨
مراعاة الضبط النحوي يف أثناء النطق ٩

.تكوين مجل اسمية من جمموعة كلامت ١٠
.تكوين مجل فعلية من جمموعة كلامت ١١
.عالمات الرتقيم بني اجلمل حتديد ١٢
 مهارات الفهم القرائي: ثالثا
 فهم معاين الكلامت من خالل السياق واختيار املعنى ١

.املالئم هلا
.املضمون - اجلملة - فهم معنى الفقرة ٢
استنباط الفكرة الرئيسة للموضوع ٣
استخراج األفكار الفرعية ٤
. األسباب والنتائجالربط بني ٥
.فهم املعنى العام للنص ٦
.التمييز بني األفكار الرئيسية والفرعية بالنص ٧
.اقرتاح فكرة أو أكثر يمكن إضافتها للنص ٨
.مع احلفاظ عىل املعنى تلخيص ما يقرأ  ٩

إصدار أحكام عىل املادة املقروءة من حيث تركيبها  ١٠
.اللغوي واألسلوب

.تكوين صورة خيالية عن املادة املقروءة ١١
. الكاتبيقصده الذيحتديد املغزى   ١٢
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