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" تأثير استخدام استراتيجية التعمم التعاوني عمي تنمية التحصيل المعرفي لمطالب الموىوبين ذوى 
 صعوبات التعمم في كرة القدم "

  
 
 

 
 مقدمة البحث  

يوصف القرن الحادي والعشرين بعصر التكنولوجيا والتغير والتطور واألنفجار المعرفي 
والتقدم العممي في شتي مجاالت الحياة, لذا يجب أن نمعن النظر فيما لدي المجتمع من مصادر 

مسايرة التقدم السريع, ومواجية ما يتعرض لو المجتمع من مشكالت نتيجة لمتنمية حتي نتمكن من 
ليذا التطور, ومن الطبيعي أن ىذا التطور يصاحبو تطور لذوى العقول المتميزة والفذة التي تحاول 

 الدول المتقدمة االستحواذ عمى تمك الطاقات البشرية المميزة.
ة الحقيقية ألي مجتمع يريد لنفسو أن الموىوبون ىم الثرو  أن (4102محمد عوض )ويري 

مكانات ومواىب  يواكب المجتمعات المتقدمة؛ حيث أن ىذه الفئة بما تمتمكو من طاقات وقدرات وا 
تؤىميا لرسم مالمح الحاضر وصياغة سيناريوىات المستقبل من خالل توظيف قدراتيم اإلبداعية 

التالي تبرز الضرورة القصوى لمكشف في حل المشكالت الواقعية التي يعاني منيا المجتمع؛ وب
والتعرف عمى ىذه الطاقات بمختمف أنواعيا، ورعايتيا وتوفير البرامج والفرص التربوية التي تمبي 
احتياجاتيم المختمفة؛ حيث أن تنمية وتقدم المجتمعات بحاجة إلى مواىب وجيود قدرات كافة أفراد 

 ( .  11: 33الفرد ) المجتمع بغض النظر عن نقاط الضعف أو العجز عند
ولقد شيد المجتمع المصري في األونة األخيرة تغيرات كثيرة ومتسارعة في جميع مجاالت 
الحياة، ونتيجة ليذه التغيرات أصبحت المؤسسات التربوية بحاجة ممحة إلى إعادة النظر في 

ىتمام والتعرف برامجيا المختمفة وتطويرىا لتواكب التطور العممي والتكنولوجي، فتحركت نحو اال
عمى الموىوبين ورعايتيم وتطوير أساليب تعمميم بما يتناسب مع قدراتيم واستعداداتيم، باعتبارىم 

 (.13: 02منبعًا لمطاقة البناءة التي تسيم في تطور األمة وتقدميا )
فكري لطيف , Thomas.P.Heert(4140)توماس بي ىيبيرت من ‘ و يري كل

انو قد ظير مجال جديد يجمع ما بين الموىوبين وذوى  (4102نايفة قطامي ), (4102)
صعوبات التعمم وأطمق عمي ذلك ذوى االستثناء المزدوج )أى موىوبون وذوى صعوبات تعمم في 
نفس الوقت(, فالطالب ذوى صعوبات التعمم في بعض االحيان ذو أداء عقمي عالي, ولكنو يعاني 

 مصطفى زغمول قبيصيد. 
 –مدرس کمية التربية الرياضية 

 جامعة سوىاج

 وليد سيدد. 
 –مدرس کمية التربية الرياضية 

 جامعة سوىاج
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 32(, )74: 02(, )080: 65في المعالجة الذىنية )عجزًا أكاديميًا في مادة معينة يصاحبو عجز 
 :32. ) 

سيد  (,4102أسامو محمد ) Rich Weinfeld (4140,) ريش زينفيمد ويتفق كل من
ظاىرة الموىوبون ذوي صعوبات التعمم تمثل عمي أن  (4112(, محمد رزق )4102صالح )

وال منطقية وال منيجية في ظاىرة تربوية ونفسية متداخمة في مفيوميا ومتناقضة في خصائصيا 
وجودىا نظرًا لكونيا تجمع بين متناقضين أو استثنائيين الموىبة من جية وبين صعوبات التعمم من 

  ( .803: 31(, )13: 02(, )18: 3(, )82: 67جية أخري )
(, مك 4104مصطفي نورى ) White bread (4102,)ويت بريد وكما يتفق كُل من 

ىؤالء الطالب ىم جماعة فردية غير مرئية وميممة من أن Mc Coach (4110 )كوتش
الموىوبين, بالرغم من معاناتيم من صعوبات التعمم والمشكالت االجتماعية إال انيم أيضا ال يتمقون 

 (.726:  61(, )152: 34(, )131: 68الخدمات المالئمة الحتياجاتيم )
(, 02( )4140تيام ) حسن (,2( )4140مصطفى ) إمام ولقد أشارت دراسة كُل من

(, 02( )4141السيد ) (, رحاب02( )4141) وىيب (, دعاء42( )4140محمد سالم )
 (40( )4102) محمود , شريف(20( )4102) عايد بو ياسر(, 00( )4102إيناس محمد )

إلي أن الطالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم ىم أكثر الفئات تعرضًا لالضطرابات االنفعالية, 
فيم يواجيون العديد من المشكالت النفسية مثل القمق واالكتئاب واالنسحاب وانخفاض مفيوم 

 الذات.
Tsui Yuan Chang (4140( )22 ,)تسوي يوان تشانج  كُل من وكما أشارت دراسة

(, أنني 4102( )21) Jonesجونيس Gari, Mylonas  (4102) (22 ,)وناسجاري مايم
Aldridge (4100( )24 ,)(, الدريدجي 4102( )22) Anne Sturgessستيرجيسس 

Reis & McCoach (4112 )(, ريس, ميكوتش 4112( )22) Bees, Cبييس وأخرون 
إلي ان صعوبات التعمم تعتبر احد المشكالت التي يتعرض ليا العديد من الطالب   (24)

الموىوبين, والتي تظير في عدم قدرة بعض الطالب عمى تحقيق األىداف التعميمية التعممية, فيي 
اعاقة خفية محيرة, حيث يمتمك الطالب الذين يعانون من ىذا االضطراب قدرات تخفي جوانب 

 م .الضعف في أدائي
لمؤتمر العممي لمموىوبين والمتفوقين عقميًا وذوي صعوبات التعمم وقد نادي كُل من ا

المؤتمر الدولي  (,4140(, المؤتمر الخميجي الخامس عشر لمموىوبين والمتفوقين )4140)
إلي أن االىتمام بالطمبة الموىوبين ذوي صعوبات التعمم  (4102الثاني لمموىوبين والمتفوقين )
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عمى مواطن القوة واإلبداع والموىبة لدييم بات أمرًا ضرورة، كما أن تأىيميم واالستفادة من والتعرف 
قدراتيم الكامنة لو ارتباط وثيق بموضوع التنمية، ويتضح أيضًا أىمية تنمية العوامل الشخصية في 

ما لو اىتم أداء الفرد وسموكو، حيث يمكن لمنظام التربوي أن يحقق الكثير من األىداف التربوية في
بتنمية دافعية اإلنجاز والثقة بالنفس وغيرىا من السمات لدى ىذه الفئة، مما يساعدىم عمى تطوير 

 (.50(, )52(, )51مستوى تحصيميم الدراسي وتقدير دوافعيم وتمبية احتياجاتيم المختمفة )
 Weinfeld, et alوينفمد وأخرون  Coleman (4112,)كولمان ويتفق كُل من 

أنو عندما نفكر في طرق لمساعدة الموىوبين ذوى صعوبات التعمم عمى النجاح في  (4112)
قاعات الدرس, يمكن وضع اإلستراتيجيات األساسية التي تزيد من قوتيم والتي تدعميم في جميع 

 ( .72: 68(, )08: 74المجاالت )
جعمو محورا وتعتبر استراتيجية التعمم التعاوني من استراتيجيات التي تيتم بالطالب وت

لمعممية التعميمية والتي تكسبو العديد من الميارات االجتماعية واألكاديمية، حيث أن ىذه 
االستراتيجية يمكن استخداميا في جميع المراحل الدراسية وان استخداميا يؤدي إلى زيادة الفيم 

ذا يؤدي بدوره إلى واإلتقان لمميارات والمعمومات كون الطالب يتفاعل ويطبق مباشره ما يتعممو، وى
 ( . 00: 12نمو قدرة الطالب عمى حل المشكالت واتخاذ القرارات وميارات التواصل)

أن التعمم التعاوني يقمل من شعور الطالب بالخوف  (4100محمود الربيعي )وكما يري 
ة والتوتر والخجل كونو يعمل مع زمالءه داخل المجموعة ويقوم بالمناقشة والحوار وممارسة القياد

والمسؤولية الفردية والجماعية باإلضافة إلى أنيا تتيح الفرصة لمطالب بطيئين التعمم لالندماج مع 
 (.80: 36أقرانيم داخل المجموعة )

أن استراتيجية التعمم Patrick(4104 ) باتريك , (4141عمي سالم ) من‘ كل وكما يري
التعاوني تعد من االستراتيجيات الفريدة التي يتم من خالليا تقسيم الطمبة إلي مجموعات صغيرة 
غير متجانسة من حيث القدرات واالداءات والحصيمة المعرفية إلنجاز الميمات المشتركة بشكل 

 ( . 10: 60(, )6: 07أفضل من خالل تعاون الطمبة فيما بينيم )
(, امل جمعة 4104) Cahyani(, كاىياني 4144أشرف أبو الوفا )كل من  ويشير

أن استراتيجية التعمم التعاوني ىي عبارة عن نموذج تعميمي يقوم الطالب من خاللو بأداء  (4101)
الميارات الموكمة إلييم مع بعضيم البعض لتطبيق مبدأ التشارك في المواد واألداء والتفاعل وذلك 

الوجدانية والمعرفية واالجتماعية والنفس حركية, يمارس فييا الطالب مسؤوليات  لتنمية االىداف
فردية وجماعية وتنافسية وميارات عقمية وعممية إلنجاز ميام تعميمية والوصول لمحد األعمى لمتعمم 

(6 :32( ,)75 :142( ,)8 :15.) 
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 مشكمة البحث :
وم, ومع التقدم المعرفي والتقني اليائل, ففي ظل االنفجار المعموماتي الذي يشيده العالم الي

يسعي العالم في مطمع االلفية الثالثة إلى االىتمام بالموارد البشرية وتنميتيا الي أقصي حد ممكن 
 فالموارد البشرية تعد من أىم المرتكزات التي تقوم عمييا حضارة األمم والثورة الحقيقية ألى مجتمع.

ب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم ىم الذين ان الطال (4114فتحي ) الزياتويرى 
مكانيات عقمية غير عادية بارزة, تمكنيم من تحقيق مستويات أداء أكاديمية  يمتمكون مواىب وا 
عالية, ولكنيم يعانون من صعوبات نوعية في التعمم, تجعل بعض مظاىر التحصيل واالنجاز 

 ( . 074: 4ًا )االكاديمي صعبة, واداؤىم فييا منخفضًا انخفاضًا ممموس
يتضح مما سبق، أن نسبة الطمبة الموىوبين ذوي صعوبات التعمم التي توصمت إلييا 
الدراسات السابقة تدلل عمى أن ىناك الكثير منيم لم يتم التعرف عمييم، وأن أعداد مثل ىؤالء 

جيات المناسبة الطمبة في ازدياد إذا لم يتم الكشف عنيم وتوفير البرامج والفرص التربوية واالستراتي
التي تمبي احتياجاتيم المختمفة، وعمى نحو ذلك يساعدىم في رفع دافعيتيم، وتنمية ثقتيم بأنفسيم، 
وتطوير مستوى تحصيميم الدراسي لدييم من خالل معرفة جوانب التميز والقوة لدييم واستغالل 

مكاناتيم وقدراتيم اإلبداعية.  مواىبيم وا 
رة القدم في قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية من خالل عمل الباحثان كمدرس ك

واألخر مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية الرياضية بكمية التربية الرياضية جامعة سوىاج, وقيام 
كل منيا بتدريس مادة اساسيات كرة القدم لطالب الفرقة االولي )بنين( بكمية التربية الرياضية 

وجود قصور في مستوى التحصيل المعرفي بين عدد من الطالب جامعة سوىاج, الحظ الباحثان 
الموىوبين وذلك عمي الرغم من امتالكيم جوانب قوة تميزىم عن أقرانيم في النواحي األدائية 
لمميارات العممية, وقد ادي ذلك القصور عند ىؤالء الطالب إلي احساسيم باإلحباط والفشل, وتم 

ات التعمم من بين جميع الطالب من خالل تطبيق اختبار تحديد الطالب الموىوبين ذوي صعوب
وذلك لقياس نسبة الذكاء لدييم, كما  (4مرفق )الذكاء لمعالم ويكسمر )لمبالغين, الراشدين( كما في 
وذلك لتحديد مستوي االداء المياري  (4مرفق ) قام الباحثان بإجراء االختبارات الميارية كما في

م, كما يري الباحثان أنو عدم التوظيف الكامل لقدرات ىؤالء الطالب ليؤالء الطالب في كرة القد
وعدم معالجة ما لدييم من صعوبات باإلضافة إلي حرمانيم من البرامج والتدابير الخاصة التي 
يحتاجون إلييا, إلي شعورىم بعدم الثقة في أنفسيم وانخفاض مستوى طموحيم وعدم الوعي 

ة من الموىوبين ذوى صعوبات التعمم, وكذلك عدم اكتشافيم بوجودىم يضاعف مشكالت ىذه الفئ
وتسميط األضواء عمييم قد يضعف فرصتيم من التعمم, ومن خالل االطالع عمي المراجع العممية 
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والدراسات السابقة وجد أن الطالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم ىم أكثر الطالب احتياجًا لتنمية 
ساسية في كرة القدم, ومن خالل اطالع الباحثان عمي المراجع التحصيل المعرفي لمميارات اال

الحديثة والدراسات السابقة قرر الباحثان استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تنمية التحصيل 
جامعة  -المعرفي في كرة القدم لمطالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم بكمية التربية الرياضية 

م بالطالب وتجعمو محورا لمعممية التعميم كما تساعد الطالب في زيادة الفيم سوىاج, وذلك لكونيا تيت
 واإلتقان لمميارات والمعمومات وذلك داخل العمل في مجموعات صغيرة .

 
  ىدف البحث : -

ييدف البحث إلي التعرف عمي تأثير استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تنمية 
 الموىوبين ذوى صعوبات التعمم في كرة القدم .التحصيل المعرفي لمطالب 

 
 فروض البحث : -

 في ضوء اليدف يضع الباحثان الفروض التالية :
( بين متوسطات درجات القياسين )القبمي, 2.26توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 عدي البعدي( لممجموعة الضابطة في التحصيل المعرفي لكرة القدم لصالح القياس الب
( بين متوسطات درجات القياسين )القبمي, 2.26توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 البعدي( لممجموعة التجريبية في التحصيل المعرفي لكرة القدم لصالح القياس البعدي
( بين متوسطات درجات القياسين البعديين 2.26توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

لمجموعة )الضابطة, التجريبية( في التحصيل المعرفي لكرة القدم لصالح المجموعة لكل من ا
 التجريبية .

 
 تعريف المفاىيم والمصطمحات اإلجرائية لمدراسة: -

الطالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم بأنيم ىؤالء الطالب  (4102لطيف ) فكرييعرف 
الذين يمتمكون مواىب بارزة وقادرين عمى االنجاز المرتفع ولكنيم في الوقت نفسو يعانون من عجز 

 ( .00: 02تعميمي يجعل بعض جوانب التحصيل األكاديمي صعبة بالنسبة ليم )
لتعمم تعريفا إجرائيًا بأنيم " ىؤالء الطالب الموىوبين ذوى صعوبات ا الباحثانويعرف 

الطالب الذين يمتمكون موىبة خاصة في أي من مجاالت الموىبة ويتمتعون بقدرات ذىنية متفوقة 
إال انيم يظيرون مستوى تحصيمي في كرة القدم منخفض عن المستوى التحصيمي المتوقع منيم 
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قار إلى الدافعية واضطراب السموك وفقًا لقدراتيم العممية ومواىبيم الخاصة يصاحب ذلك االفت
 االنفعالي وىذا ال يرجع إلى نقص الفرص التعميمية أو إلعاقة صحية".

 
 أوال : دراسات العربية المرتبطة :

 الدراسات التي تناولت الموىوبين ذوى صعوبات التعمم : -أ
عرفية لدى : الفروق في العمميات الم دراسة بعنوان( 2( )4140مصطفى سيد ) إمام دراسة -0

الطالب الموىوبين ذوي صعوبات تعمم المغة اإلنجميزية والطالب العاديين في مرحمة التعميم 
 األساسي باليمن

داس لمذكاء  –ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الفروق في العمميات المعرفية لنظرية لوريا 
طالب العاديين في مرحمة لدى عينة من الطالب الموىوبين ذوي صعوبات تعمم المغة اإلنجميزية وال

( طالبا 81التعميم األساسي باليمن, استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي, والبالغ عددىم )
وطالبة، وعدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي رتب درجات الطالب الموىوبين ذوي 

 عاد الفرعية لمقياس االنتباه.صعوبات تعمم المغة اإلنجميزية والطالب العاديين في الدرجة الكمية واألب
: استخدام استراتيجية تسمق اليضبة دراسة بعنوان( 02( )4140تيام ) حسن دراسة -4

المدعمة باألنشطة اإلثرائية في تدريس المغة العربية وأثرىا عمي تحسين األداء القرائي وفيم 
الموىوبين ذوي صعوبات التعمم المقروء وتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدي التالميذ 

 بالمرحمة االبتدائية
ىدف البحث إلى التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية تسمق اليضبة المدعمة باألنشطة 
اإلثرائية في تدريس المغة العربية وأثرىا عمي تحسين األداء القرائي وفيم المقروء وتنمية ميارات 

وىوبين ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية، الحل اإلبداعي لممشكالت لدي التالميذ الم
( تمميذا, كما أشارت النتائج إلى 03واستخدم الباحث المنيج التجريبي، وتكونت عينة البحث من )

وجود فرق دالة إحصائيا في متوسطات رتب درجات التالميذ عمى بطاقة مالحظة األداء القرائي، 
 اعي لممشكالت لصالح التطبيق البعدي .كاختبار في المقروء، ومقياس الحل اإلبد

: نموذج إرشادي تكاممي مقترح لتنمية دراسة بعنوان( 42( )4140محمد سالم ) دراسة -4
 اإلبداع االنفعالي لدي التالميذ الموىوبين ذوى صعوبات التعمم

لدى  ىدف البحث الحالي إلى تقديم نموذج إرشادي تكاممي مقترح لتنمية اإلبداع االنفعالي      
التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم، أستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي, تصميم نموذج 
مقترح لتنمية اإلبداع االنفعالي لدى التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم, تم اإلجابة عمى 
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نفعالي من خالل التساؤل الرئيسي والخاص بالنموذج االرشادي التكاممي المقترح لتنمية االبداع اال
عدد من الخطوات اإلجرائية والتي تيدف إلى تنمية اإلبداع االنفعالي لدى التالميذ الموىوبين ذوي 

 صعوبات التعمم.
: فعالية برنامج إرشادي انتقائي لتنمية دراسة بعنوان( 02( )4141) وىيب دعاءدراسة   -2

 يذ المرحمة اإلعداديةتقدير الذات لدي الموىوبين ذوي صعوبات التعمم ِمن تالم
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن فعالية البرنامج المبنى عمى اإلرشاد االنتقائي في تنمية 
تقدير الذَّات لدى الموىوبين ذوي صعوبات التعمم ِمن تالميذ المرحمة اإلعدادية، استخدمت الباحثة 

( تالميذ ِمن 12األساسية ِمن ) المنيج التجريبي وفًقا لمتصميم شعبو التجريبي وتكونت عينة الدراسة
الذكور واإلناث, أظيرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج اإلرشادى االنتقائي في تنمية تقدير الذَّات 
لدى الموىوبين ذوي ُصعوبات التعمم ِمن تالميذ المرحمة اإلعدادية، استمرار فعاليتو لما بعد مرحمة 

 الُمتابعة.
: فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجية طرح  دراسة بعنوان (02( )4141) السيد رحاب دراسة -2

 األسئمة لتنمية ميارة حل المشكالت لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم الموىوبين .
ييدف البحث الحالي تنمية ميارة حل المشكالت لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم 

سئمة. والتعرف عمى مدى استمرارية الموىوبين، من خالل برنامج قائم عمى استراتيجية طرح األ
فعالية البرنامج بعد انتياء تطبيقو وخالل التقييم التتبعي, أستخدم الباحث المنيج التجريبي, وتكونت 

اسفرت النتائج عن , KG2( أطفال من ذوي صعوبات التعمم الموىوبين 12عينة الدراسة من )
األطفال ذوى صعوبات التعمم  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات

 الموىوبين في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي.
: فعالية برنامج قائم عمى قبعات التفكير  دراسة بعنوان( 00( )4102إيناس محمد ) دراسة -2

 الستة لتنمية السموك القيادي لدى الموىوبين ذوي صعوبات التعمم .
بناء برنامج تدريبي قائم عمى قبعات التفكير الست لتنمية السموك وىدفت ىذه الدراسة إلي 

القيادي لدى الموىوبين ذوي صعوبات التعمم من طالب المرحمة الثانوية, استخدمت الباحثة المنيج 
( طالب وطالبة, وكان من أن النتائج ىي فاعمية 156التجريبي, واشتممت عينة الدراسة عمي )

 م عمى قبعات التفكير الست في تنمية السموك القيادي لدى الطمبةالبرنامج التدريبي القائ
المشكالت التي تواجو معممي صعوبات دراسة بعنوان :( 20( )4102) عايد بو ياسردراسة  -2

 التعمم في اكتشاف الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم بمدينة ينبع
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 اكتشاف في التعمم صعوبات معممي تواجو التي المشكالت عمى لمتعرف الدراسة ىذه ىدفت
دارستيما,  في النوعي المنيج الباحثان واستخدم ينبع، بمدينة التعمم صعوبات ذوي من الموىوبين

( معممين,  أكد افراد الدراسة وجود فئة الموىوبين من ذوي 8حيث بمغ حجم أفراد الدراسة )
كشف عن ىذه الحاالت، وأنيم صعوبات التعمم، إال أنَّ المشكمة الرئيسة تكمن في وسائل وطرق ال

 يتمتعون بصفاٍت خاصة بيم  ككثرة األسئمة وحب االستطالع.
أثر برنامج قائم عمي االستراتيجيات  دراسة بعنوان : (40) (4102) محمود شريفدراسة  -2

المعرفية وما وراء المعرفية عمي تنمية التفكير اإلبتكاري والمستويات الُعميا من التحصيل الدراسي 
 لدي الطمبة الموىوبين ذوي صعوبات التعمم في الحمقة اإلبتدائية

وما وراء ىدف البحث إلي التعرف عمى أثر برنامج قائم عمي اإلستراتيجيات المعرفية 
المعرفية عمي تنمية التفكير اإلبتكاري والمستويات الُعميا من التحصيل الدراسي لدي الموىوبين عقمًيا 
ذوي صعوبات االداء الكتابي في المغة اإلنجميزية, اعتماد البحاث عمى المنيج شبو التجريبي, 

ة إحصائية بين ( تمميذًا, أظيرت النتاكئج وجود فروق ذات دال15تكونت عينة البحث من )
المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية تعزي إلى التدريب عمى االستراتيجيات 

 المعرفية وما وراء المعرفية.
 دراسات التي تناولت استراتيجيات التعاوني -ب
: تأثير استراتيجية التعمم التعاوني دراسة بعنوان  (42) (4141فاروق عالء الدين )دراسة  -1

 في تطوير سرعة االستجابة الحركية وبعض ميارات كرة القدم لطالب الصف الثاني متوسط 
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تأثير استراتيجية التعمم التعاوني في تطوير سرعة 

تخدم الباحث االستجابة الحركية وبعض ميارات كرة القدم لطالب الصف الثاني متوسط, اس
( طالب, وكانت اىم النتائج أن وجود تأثير ايجابي  147التجريبي المنيج, البالغ عدد العينة ) 

الستراتيجية التعمم التعاوني في تطوير سرعة االستجابة الحركية لميارتي المناولة والتيديف في كرة 
 القدم 

دام استراتيجية التعمم التعاوني : فاعمية استخدراسة بعنوان ( 2( )4102أمير صبري )دراسة  -0
 وفقا لمذكاءات المتعددة عمى بعض ميارات كرة اليد لتالميذ المرحمة اإلعدادية

دفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية استخدام استراتيجية التعمم التعاوني وفقًا ى
استخدم الباحث  لمذكاءات المتعددة عمى بعض ميارات كرة اليد لتالميذ المرحمة اإلعدادية، وقد

( تمميذ, وأشارت أىم النتائج إلى تفوق المجموعة 32المنيج شبو التجريبي, وقد بمغ حجم العينة)
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التجريبية التى استخدمت فى التدريس استراتيجية التعمم التعاوني وفقًا لمذكاءات المتعددة عمى 
 المجموعة الضابطة التى استخدمت فى التدريس أسموب األوامر.

تأثير اسموب التعمم التعاوني جدولة  : دراسة بعنوان( 04( )4102باىرة عموان ) دراسة -3
 التمرين المكثف في تطوير بعض الميارات االساسية بالكرة الطائرة لطالب الرابع االعدادي

ىدفت ىذه الدراسة في اعداد وحدات تعميمية بأسموب التعمم التعاوني بجدولة التمرين المكثف في 
لميارات االساسية بالكرة الطائرة لطالب الرابع االعدادي, استخدم الباحث المنيج تطوير بعض ا

( طالبا, واشارات أىم النتائج إلي أن  التعمم التعاوني 23التجريبي, وتكونت عينة الدراسة من )
يساعد بطريقة التمرين المكثف من زياده فاعمية الطمبة اذ يحول الطالب من دور المتمقي الى دور 

 قائد في المجموعة ال
 ثانيًا الدراسات االجنبية :

اتجاىات البحث العممي دراسة بعنوان:  Tsui Yuan (4140) (22) تسوي يواندراسة   -1
 .(4141-0222من عام )في االفراد الموىوبين الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد 

األفراد الموىوبين الذين ىدفت ىذه الدراسة إلي استكشاف اتجاىات المنشورات العممية حول 
الماضية, استخدم الباحث  03( عمى مدى السنوات الـ ASDيعانون من اضطرابات طيف التوحد )

مجمة مفيرسة في مجال  66ورقة بحثية منشورة في  26المنيج التحميمي, عينة الدراسة فحص 
الكثير من  , وكانت اىم النتائج أنو يوجد0202إلى  1228( من SSCIالعموم االجتماعية )

المتعممين المتميزين )مثل الموىوبين ذوي صعوبات التعمم، والموىوبين المصابين باضطراب فرط 
الحركة ونقص االنتباه ، والموىوبين من ذوي اإلعاقات الجسدية(، كما اثبتت النتائج لم يتم البحث 

  عن افراد موىوبين الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.
تحميل المواقف دراسة بعنوان:  Gari, Mylonas  (4102) (22)ايموناسجاري مدراسة  -0

 . تجاه الطالب الموىوبين الذين يعانون من صعوبات التعمم
وتيدف الدراسة إلى التعرف عمى مواقفة معممي المدارس االبتدائية اليونانية والتشيكية تجاه 

بمتغيرات )الجنس، وسنوات الخبرة، الطمبة الموىوبين ذوي صعوبات التعمم، ومدى تأثر مواقفيم 
( معمًما من الجميورية 168( من المعممين اليونانيين، و)006والتدريب( وتكونت عينة البحث من )

التشيكية، واعتمدت ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي، وتوصمت الدراسة في نتائجيا إلى 
م كانت بدرجة منخفضة فيما يتعمق بمعرفة أن مواقفة المعممين تجاه الموىوبين ذوي صعوبات التعم

ىؤالء الطمبة وكيفية التعامل معيم، وأن المعممين اليونانيين أقل معرفة بالموىوبين ذوي صعوبات 
 التعمم، وكان السبب في ذلك افتقارىم لمتدريب باإلضافة إلى نقص الخبرة التدريسية لدييم.
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العالقة بين مستويات تدريب  ن:دراسة بعنوا Jones (4102( )21) جونيسدراسة  -3
 المعممين وأحالتيم لمتالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم 

تيدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين مستويات تدريب المعممين وبإحاالت التالميذ 
الموىوبين ذوي صعوبات التعمم، استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي, وتكونت عينة البحث 

معممي في منطقة أوىايو التعميمية في الواليات المتحدة األمريكية، وتوصمت ( من 120من )
الدراسة في نتائجيا إلى أنو توجد عالقة كبيرة بين مستويات التدريب واحالة التالميذ لبرامج الموىبة، 
كما أن الحاصمين عمى دورات تدريبية متخصصة كانوا أكثر معرفة من الحاصمين عمى دورات 

 مة بإحالة ىؤالء التالميذ تدريبية عا
 أثر استخدامدراسة بعنوان :  Anne Sturgess (4102) (22)أنني ستيرجيسس دراسة  -7

 التكنولوجيا مع االطفال الموىوبين ذوى صعوبات التعمم 
ىدفت الدراسة إلي معرفة الخصائص والسمات التي يتسم بيا األطفال ذو الخصوصية 

ذوى صعوبات التعمم (, استخدم الباحث المنيج التجريبي, وتكونت المزدوجة )االطفال الموىوبين 
( طفاًل, وأشارت اىم النتائج إلي أن االطفال ذوى صعوبات التعمم الموىوبين يعانون 52الدراسة )

 من صعوبة في تنظيم الذاكرة أو الحساب, لدييم حساسية شديدة, غير منظم وفوضوي
تصورات المعممين نحو الطالب  دراسة بعنوان : Aldridge (4100) (24) الدريدجيدارسة  -6

 الموىوبين ذوي صعوبات التعمم
ىدفت ىذه الدراسة في التعرف عمى تصورات المعممين نحو الطالب الموىوبين ذوي 
صعوبات التعمم، ومدى تأثر تصوراتيم بمتغير )الجنس، والخبرة التدريسية(، وتكونت عينة البحث 

( من الذكور من مدرسة متوسطة في جنوب شرق 8( من اإلناث و)01)( معمًما ومعممة، 02من )
البالد بالواليات المتحدة، شممت جميع معممي المدرسة من مدير المدرسة والمرشد ومعممي صفوف 
التعميم العام ومعممي التربية الخاصة، واعتمدت ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي،، 

ى أن تصورات المعممين نحو الموىوبين ذوي صعوبات التعمم كانت وتوصمت الدراسة في نتائجيا إل
 بدرجة متوسطة 

: الموىوبين ذوى صعوبات دراسة بعنوان Bees, C (4112( )22 )بييس وأخرون  دراسة -2
 التعمم في امريكا
 اإلبداع عمى ومدى قدرتيم التعمم صعوبات ذوي الطالب صفات معرفة إلى دراسة ىدفت

ظيار  ذوي ( من0) طفمين من التحميمي، حيث تكونت المنيج استخدمت وقد أمريكا, في مواىبيم وا 
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 عمى العمل بإمكانيا )المدرسة(الجية األكاديمية  أن الدراسة نتائج أظيرت وقد .ممعالت صعوبات
  منيا. يعانون الذي ظل صعوبات التعمم في مواىبيم وصقل الطالب قدرات تنمية

: التحصيل في دراسة بعنوان  Reis & McCoach (4112( )24)ريس, ميكوتش دراسة  -4
 الطالب الموىوبون والمتفوقون من ذوي االحتياجات الخاصة

تيدف الدراسة إلى استكشاف خصائص الطمبة الموىوبين ذوي صعوبات التعمم وأثرىا عمى 
تحصيميم األكاديمي ومعرفة أثر االىتمام في مواىب الطمبة لمتغمب عمى صعوبات التعمم التي 
تواجييم أثناء العممية التعميمية في بريطانيا, وقد استخدمت المنيج التحميمي، وقد توصمت نتائج 

سة إلى أن الطالب الموىوبين ذوي صعوبات التعمم تساعدىم في زيادة معدالت التحصيل الدرا
 األكاديمي والوصول إلى األىداف المرجوة من العممية التعميمية 

 التعميق عمي الدراسات : -
ىدفت معظم الدراسات السابقة إلي التعرف عمى أثر استخدام االستراتيجيات التعمم التعاوني في 

عض الميارات االساسية والتحصيل المعرفي في )الكرة الطائرة, كرة اليد, كرة القدم( مثل بتنمية 
( 4102(, باىرة عموان )2( )4102أمير صبري ), (42) (4141فاروق عالء الدين ) دراسة

وكذلك تنمية بعض المواد الدراسية مثال تعمم )المغة اإلنجميزية, المغة العربية(, باإلضافة  (,04)
نمية اإلبداع االنفعالي وتحسين األداء وتقدير الذات لدي الطالب الموىوبين ذوى صعوبات إلي ت

(, محمد سالم 02( )4140تيام ) (, حسن2( )4140مصطفى سيد ) إمامالتعمم مثل دراسة 
إيناس محمد , (02( )4141) السيد (, رحاب02( )4141) وىيب (, دعاء42( )4140)
كما ىدفت , (40) (4102) محمود شريف(, 20( )4102) عايد بو ياسر(, 00( )4102)

بعض الدراسات االجنبية إلى تحميل المواقف تجاه الطالب الموىوبين الذين يعانون من صعوبات 
التعمم, معرفة الخصائص والسمات التي يتسم بيا األطفال ذو الخصوصية المزدوجة )االطفال 

صورات لممعممين نحو الطالب الموىوبين ذوي وكذلك وضع الت, الموىوبين ذوى صعوبات التعمم(
ظيار اإلبداع عمى ومدى قدرتيم التعمم صعوبات ذوي الطالب صفات معرفة صعوبات التعمم,  وا 

الخاصة, مثل تنمية التحصيل في الطالب الموىوبون والمتفوقون من ذوي االحتياجات مواىبيم, 
  Gari, Mylonasمايموناسجاري , Tsui Yuan (4140) (22) تسوي يوان دراسة كل من

 Anne Sturgessأنني ستيرجيسس , Jones (4102( )21) جونيس, (22) (4102)
Bees, C (4112 ), بييس وأخرون Aldridge (4100) (24) الدريدجي, (22) (4102)
 Reis & McCoach (4112( )24 )(, ريس, ميكوتش 22)

 ويتفق ذلك مع الدراسة الحالية 
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الحالية مع الدراسات السابقة من حيث اليدف حيث ان ىدف الدراسة الحالية ىو اتفقت الدراسة  -
التعرف عمى تأثير استخدام استراتيجية التعمم التعاوني عمي تنمية التحصيل المعرفي لمطالب 

 جامعة سوىاج. -الموىوبين ذوى صعوبات التعمم في كرة القدم بكمية التربية الرياضية 
سابقة المنيج التجريبي والمنيج شبو التجريبي والمنيج التحميمي, وسوف استخدمت الدراسات ال -

 يستخدم الباحثان المنيج التجريبي لمناسبتو لطبيعة ىذا البحث.
تشابيت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اختبار التحصيل المعرفي والسموكي  -

 عمم .واختبار الذكاء لمطالب الموىوبين ذوي صعوبات الت
 

 -خطة البحث :
 -أواًل : منيج البحث :

اســـــتخدم الباحثـــــان المـــــنيج التجريبـــــي لمناســـــبتو لطبيعـــــة البحـــــث باســـــتخدام التصـــــميم التجريبـــــي 
 لمجموعتين )التجريبية والضابطة( باستخدام القياس القبمي والبعدي لكال المجموعتين.

 -ثانيًا : مجاالت البحث :
 كمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج المجال المكانى : -
تم تطبيق إجراءات البحث خالل في الفصل الدراسي األول خالل العام  المجال الزمنى : -

 م0201/0200عام  الدراسي
يتمثل المجتمع األصمي لمبحث خبراء في المنـاىج وطـرق التـدريس وخبـراء  المجال البشرى : -

 –فـي كـرة القـدم وخبـراء فـي عمـم الــنفس وطـالب بالفرقـة األولـي )بنـين( بكميـة التربيـة الرياضــية 
 .( سنو 18-14جامعة سوىاج الذين تتراوح اعمارىم )

 ثالثًا : عينة البحث .
( مـن الطـالب الموىـوبين فـى 46ريقـة العمديـة لعـدد )قام الباحثان باختيار عينة البحث بالط

( 16جامعــة ســوىاج، وتــم تقســيميم الــى عــدد ) –كــرة القــدم بالفرقــة األولــى بكميــة التربيــة الرياضــية 
( 32( طالب لمدراسة األساسية حيث تم توزيعيم بواقع عـدد )52طالب لمدراسة االستطالعية وعدد )

( طالـــب لممجموعـــة 32تراتيجية الـــتعمم  التعـــاوني( وعـــدد )طالـــب لممجموعـــة التجريبيـــة )اســـتخدام اســـ
الضابطة )استخدام الطريقة التقميدية فى التدريس(، والجدول التالى يوضح نسبة توزيـع عينـة البحـث 

 جامعة سوىاج. –من طالب كمية التربية الرياضية
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 (  0جدول ) 

 جامعة سوىاج –الرياضية  النسبة المئوية لتوزيع عينة البحث من من طالب كمية التربية

 النسبة% العدد عينة البحث م

 %02 51 عينة الدراسة االستطالعية )إجراء المعامالت العممية لقياسات البحث( 1

 عينة الدراسة 0
 األساسية

 %02 02 المجموعة التجريبية )استخدام استراتيجية التعمم التعاوني(

 %02 02 التقميدية فى التدريس(المجموعة الضابطة )استخدام الطريقة 

 %011 57 المجموع

 

 
 جامعة سوىاج –( النسبة المئوية لتوزيع عينة البحث من طالب كمية التربية الرياضية 0شكل )

 
( النســبة المئويــة لتوزيــع عينــة البحــث حيــث جــاءت العينــة االســتطالعية 1( وشــكل )1يتضــح مــن جــدول )

% وعينــة الدراســة االساســية المجموعــة التجريبيــة )اســتخدام 02البحــث( بنســبة )إجــراء المعــامالت العمميــة لقياســات 
% 72% والمجموعة الضابطة )استخدام الطريقة التقميدية فى التدريس( بنسـبة 72استراتيجية التعمم التعاوني( بنسبة 

 جامعة سوىاج. –من الطالب الموىوبين بكمية التربية الرياضية 
 البحث :رابعًا: شروط اختيار عينة 

جامعـة سـوىاج  –قام الباحثان باختيار عينة البحث من طالب الفرقة األولى بكمية التربية الرياضـية 
 -وفقًا لمشروط التالية:

 م( .0200 -م0201أن يكون من الطالب المقيدين بالعام الدراسي ) -
 بحث( .أن يكون من الطالب الفرقة األولي لكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج )قيد ال -
أن يكون الطالب ال يخضع ألى برامج تدريبية فى ىذه الفترة من الفصل الدراسي األول  -

 م.0201لعام 
 انتظام افراد العينة في الحضور جميع المحاضرات . -

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

المجموعة الضابطة 
استخدام الطريقة التقليدية )

 (في التدريس

المجموعة التجريبية 
استخدام استراتيجية )

 (التعلم التعاوني

إجراء المعامالت العلمية 
 لقياسات البحث

 %النسبة المئوية 

 %النسبة المئوية 
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تأثير استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في   :موافقة الطالب عمى االشتراك فى البحث -
لموىوبين ذوى صعوبات التعمم في كرة القدم بكمية التربية تنمية التحصيل المعرفي لمطالب ا

 جامعة سوىاج -الرياضية 
 خطوات اختيار العينة  -خامسًا :

 سارت عممية أختيار العينة الكمية لمدراسة وفقا عدة اختبارات التي يتم توضيحيا فيما يمي:
 اختبارات ميارية ) لقياس الجانب المياري ( -
 مبالغين والراشدين ) لقياس نسبة الذكاء (اختبار ذكاء )ويكسمر( ل -

 توصيف عينة البحث. -سادسًا: 
قام الباحثان بإجراء التوصيف االحصائى لعينة البحث )االستطالعية واألساسية( لمتعرف عمى  

 جامعة سوىاج.  –تجانس أفراد عينة البحث فى القياسات االساسية لطالب كمية التربية الرياضية 
 ( 4جدول )

 جامعة سوىاج  –التوصيف االحصائى فى القياسات األساسية لعينة البحث من طالب كمية التربية الرياضية
 (21) ن =                                                                                          

 القياسات األساسية م
 أقل
 قيمة

 أعمى
 قيمة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 معامل
 االلتواء

 معامل
 التفرطح

 0.110 0.002- 2.000 51.11 51 51 السن )سنة( 1

 2.202- 2.011 1.221 510.21 510 521.1 الطول )سم( 0

 2.200- 2.210 52.22 10.00 525.5 15.51 الوزن )كجم( 3

فــى القياســات األساســية، ( أقــل وأعمــى قيمــة والمتوســط الحســابى واالنحــراف المعيــارى 0يتضــح مــن جــدول )
( ممــا يــدل عمــى عــدم 3)±حيــث جــاءت معــامالت اإللتــواء تقتــرب مــن الصــفر، ومعــامالت التفــرطح تنحصــر مــا بــين 

 جامعة سوىاج. –التشتت وأعتدالية القيم وتجانس أفراد عينة البحث من طالب كمية التربية الرياضية 
 البحث.التصميم التجريبى والتكافؤ بين مجموعتى  -سابعًا :

 –قام الباحثان بعمل التجانس بين أفـراد عينـة البحـث فـي المتغيـرات الخاصـة بـالنمو )السـن 
الوزن(, كما تم إجراء التكافؤ بين أفراد عينة البحث من خـالل اجـراء االختبـارات المياريـة,  –الطول 

يبيـة, الضـابطة( أختبار الذكاء )ويكسمر(, التحصيل المعرفى وقد تـم تقسـيميم إلـي مجمـوعتين )التجر 
من الطالب الموىوبين المذين لدييم درجات ذكاء أقل مـن المتوسـط وضـعف فـى التحصـيل المعرفـى 

 جامعة سوىاج. –لمقرر كرة القدم عند طالب كمية التربية الرياضية 
 

 
 (4جدول )
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 –التجانس والتكافؤ بين المجموعة التجريبية والضابطة فى القياسات األساسية لطالب كمية التربية الرياضية  
 جامعة سوىاج

 القياسات
 األساسية والميارية

 المجموعة التجريبية
 ( 41) ن = 

 المجموعة الضابطة
 ( 41) ن = 

 قيمة
 "ت"

 المحسوبة

 معامل
 االلتواء

 معامل
 التفرطح

 ع± -س ع± -س

 القياسات
 األساسية

 0.002 0.050- 2.222 2.01 51.11 2.01 51.11 السن )سنة(

 2.221- 2.005 2.121 0.10 510.50 1.00 511.01 الطول )سم(

 2.100- 2.215 5.501 55.00 10.20 0.11 12.51 الوزن )كجم(

المحســـوبة بـــين المجموعـــة ( عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائية فـــى قيمـــة "ت" 3يتضـــح مـــن جـــدول )
التجريبيــة والضــابطة فــى القياســات األساســية والمياريــة ، وجــاءت معــامالت اإللتــواء تقتــرب مــن الصــفر، ومعــامالت 

 .( مما يدل عمى تجانس العينة والتكافؤ بين مجموعتى البحث3)±التفرطح تنحصر ما بين 
 ( 2جدول )

بطة فى اختبار الذكاء والتحصيل المعرفى فى مقرر كرة القدم التجانس والتكافؤ بين المجموعة التجريبية والضا
 جامعة سوىاج –لطالب كمية التربية الرياضية 

 اختبارات الذكاء
 والتحصيل المعرفى

المجموعة 
 التجريبية

 ( 41) ن = 

المجموعة 
 الضابطة

 ( 41) ن = 

 قيمة
 "ت"

 المحسوبة

 معامل
 االلتواء

 معامل
 التفرطح

 ع± -س ع± -س

 االختبارات
 الميارية

تصويب الكرة عمى 
جزء محدد فى المرمي  

 )درجة(
1.22 5.50 1.01 5.00 2.11 2.005 -2.202 

ث 32التمرير لمدة  
 2.200- 2.501 2.22 5.11 02.11 5.11 02.11 )عدد(

 2.520- 2.001- 2.20 1.21 00.20 1.51 00.21 )ثانية (تنطيط الكرة 

 الذكاء
اختبار المعمومات 

 2.210- 2.050- 2.005 5.22 1.20 5.50 1.01 العامة

 5.200- 2.221 5.000 5.02 51.01 5.00 51.00 اختبار رسم المكعبات

 التحصيل
 المعرفى

أواًل: أسئمة الصواب 
 2.020- 2.521- 2.505 2.02 0.01 2.11 52.22 والخطأ

ثانيًا: أختار من بين 
 5.525- 2.001- 5.122 5.22 52.20 5.21 0.10 االقواس

 2.510- 2.210 5.121 5.51 02.22 5.00 50.10 المجموع

 4.22=  1.10، **عند مستوى  4.11=  1.12*معنوية " ت " الجدولية عند مستوى 
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( عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائية فـــى قيمـــة "ت" المحســـوبة بـــين المجموعـــة 7يتضـــح مـــن جـــدول )
االختبارات الميارية واختبارات الذكاء والتحصيل المعرفى فى مقرر كرة القـدم، التجريبية والضابطة لمقياس القبمى فى 

( ممـا يـدل عمـى تجـانس أفـراد 3)±وجاءت معامالت اإللتواء تقترب من الصفر، ومعامالت التفرطح تنحصر ما بين 
 ج.جامعة سوىا –والتكافؤ بين مجموعتى البحث فى مقرر كرة القدم لطالب كمية التربية الرياضية 

  -القياسات وأدوات جمع البيانات :
قام الباحثان بـاالطالع عمـى الدراسـات والبحـوث العمميـة المرتبطـة بموضـوع البحـث وذلـك لتحديـد 

 القياسات وأدوات جمع البيانات المناسبة لعينة البحث والتي تحقق األىداف.
 أواًل: القياسات االساسية.

 (سنة)السن  -
 (سم)الطول  -
 (كجم)الوزن  -

 (4ثانيًا: االختبارات الميارية :     مرفق )
صمم الباحثان استمارة تقييم األداء المياري الخاصة بكرة القدم لتحديد الطالب الموىوبين   .1

(,ستارت 44( )4102عزت خيرت )وذلك من خالل االطالع عمى بعض المراجع مثل : 
(, حسن ابو عبده 4( )4104(, أحمد حسني )4102( )22)  Stuart Rookرووك

(, مفتى 42( )4104(, مشعل عدي )42( )4104(, فتحي المشيش )02( )4104)
حيث حدد الباحثان أىم االختبارات المياريو في كرة القدم والتي  (42( )4101ابراىيم )

ستراتيجية التعمم التعاوني تقيس الميارات األساسية في كرة القدم لمموىوبين وفقًا الستخدام ا
في تنمية التحصيل المعرفي في كرة القدم لمطالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم بكمية 

 جامعة سوىاج -التربية الرياضية 
قام الباحثان بتصميم االختبار الميارية وعرضيا عمى الخبراء فى مجال المناىج وطرق   .0

لقدم إلبداء أراءىم حول تحديد أىم التدريس وخبراء فى مجال تدريس وتدريب كرة ا
   ( .0مرفق)االختبارات الميارية 

تم عرض االستمارة عمى السادة الخبراء إلبداء أراءىم حول أنسب االختبارات الميارية  .3
 . (4مرفق)المقترحة 

 تصويب الكرة عمى جزء محدد فى المرمي )درجة( -
 ث )عدد(32التمرير لمدة   -
 تنطيط الكرة  )ثانية ( -
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م عمى 14/12/0201ثم تطبيق االختبارات الميارية في كرة القدم يوم األحد ومن  .7
( طالب, 52مجموعتين )الضابطة, التجريبية( من أفراد العينة األساسية وبمغ حجم العينة )

وقد تم حساب قيمة "ت" المحسوبة, معامل االلتواء, معامل التفرطح لطالب الموىوبين 
  . جامعة سوىاج –الرياضية بالفرقة األولي بكمية التربية 

 (4ثالثًا: اختبارات الذكاء:   مرفق )
 Wechsler Adult Intelligence باإلنجميزية:لذكاء البالغين ) وكسمرمقياس  
Scale)   ىو اختبار ذكاء ييدف إلى قياس نسبة الذكاء والقدرة المعرفية لدى البالغين والمراىقين

من قبل ديفيد وكسمر، كمراجعة  1266( في فبراير Iاألكبر سنًا, تم نشر النموذج األصمي )نموذج 
تيا وىو حاليًا في طبعتو الرابعة التي أصدر 1232لمقياس بيميوف وكسمر لمذكاء، الصادر في عام 

، ويعد أحد أكثر اختبارات الذكاء استخدامًا، لكل من 0228( في عام Pearsonشركة بيرسون )
( وتم WAIS 5البالغين والمراىقين األكبر سنًا في العالم. وقد بدأ جمع البيانات لمنسخة التالية )

 م.02/12/0201تطبيق االختبار عمي المجموعتين )الضابطة والتجريبية( وذلك يوم االربع 
 ( عام06 -18من )المرحمة العمرية التي يطبق عمييا ىذا االختبار : 

 اختبار الفيم العام :   -أ
يتكون ىذا االختبار من عشرة فقرات )سؤال(، مرتبة تصاعديًّا حسب مستوى صعوبتيا، وتمثِّل ىذه 

 تو العامةالفقرات مدى واسًعا من المعرفة، بحيث تعطي استجاباُت المفحوص مؤشرًا حول معموما
ثانية, ولكن ال يجوز االختصار أو التغيير في صيغة السؤال  16إلي  12تتراوح من مدة االختبار: 

 ويجب تسجيل اإلجابة حرفيا
( حسب درجة التعميم أو نوع 0( أو )1يعطي كل سؤال درجة صفر أو )درجات المعمومات : 

 اإلجابة
لية تعطي في حالة عدم صالحية أحد األسئمة االختبارات االحتياطية التااالسئمة االحتياطي : 

السابقة أو عدم إمكان االعتماد عمييا ولكن يجب إعطاؤىا بداًل من سؤال فشل المفحوص في 
 اإلجابة عميو.

 ( : ليو االدخار مفيد ؟3-1بداًل من أي سؤال من )
ماىياش ( : أيو المي تعممو إذا طمب منك صديق عزيز حاجة 12-7بداًل من أي سؤال من )

 عندك؟
 ( درجة02) :النياية العظمة 

 اختبار رسم المكعبات : -ب
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 بطاقات بكل منيا رسم مختمفة, أثنان منيا لمتدريب 4مكعبًا,  15صندوق بو  مكونات األختبار :
مكعبات وكذلك يتم العرض عميو أيضًا البطاقة التدريبية  7يتم عرض عمى المفحوص التعميمات : 

سمة بالمكعبات مثل الموجودة داخل البطاقة التدريبية, ثم البطاقة التدريبية األولي يقوم بعمل ر 
ثم  ,الثانية وذلك حتي يتضح لممفحوص كيف يمكن تجميع المكعبات بحيث تكون الرسم المطموب

 يتم عرض عميو باقي البطاقات بالترتيب العددي.
تمامًا في حدود األزمان  ( درجات عن كل رسم يعمل بصورة دقيقة3يعطي المفحوص )التقدير: 

المقررة تقدر الرسوم بحسب كل من الدقة والزمن األقصي, وتعطي درجات إضافية عن إتمام الرسم 
 .في أزمان أقل

 ( درجة 70النياية العظمى : )
بعد معرفة الدرجة الكمية التي حصل عمييا المفحوص, نذىب لقائمة حساب نسبة الذكاء : 
فقة مع الكراسة, لمعرفة ما يقابل ىذه الدرجة الخام من درجة مئينية, وذلك المعايير المئينية, وىي مر 

مع مراعاة أن ينظر لدرجتو تحت السن الذي يندرج فيو المفحوص, وبعد معرفة الدرجة المئينية 
المناسبة لعمر المفحوص, ننتقل لمعرفة ما يقابل ىذه الدرجة المئينية من توصيف لممستوي العقمي 

 .   ونسبة الذكاء
 (2خامسًا: اختبار التحصيل المعرفى فى مقرر كرة القدم:  مرفق )

  . تحديد اليدف من االختبار:0
ييدف ىذا االختبار إلى قياس التحصيل المعرفي لدي طالب الفرقة األولي الموىوبين )بنين( 

 لممفاىيم المتضمنة لمميارات األساسية في كرة القدم 
 يقيسيا االختبار:. تحديد المستويات التي 4

أقصر قياس تحصيل طالب عينة البحث في ىذا االختبار عمى المستويات األولي من المجال 
 التحميل  –التطبيق  –الفيم  –المعرفي حسب تصنيف بموم وىي : التذكر 

 . نوع أسئمة األختبار: 4
 ( سؤاًل جاءت في نوعين من األسئمة ىي :62تضمن األختبار )

 أسئمة األختيار من متعدد. -والخطي  بأسئمة الصواب  -أ
 تعميمات األختبار: -2

تضمن األختبار مجموعة من التعميمات لمساعدة الطالب في األجابة, وقد روعي في ىذه 
 التعميمات أن تكون سيمة وواضحة, ويتم وضعيا في الصفحة االولي لألختبار التحصيمي.

 دة :طريقة تصحيح األختبار ووضع الدرجات لكل مفر  -2
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تم تحديد درجة واحدة لكل مفردة )سؤال( من مفردات األختبار في حالة األجابة الصحيحة لتكون 
 درجة ( . 62الدرجة الكمية لألختبار )

 عرض الصورة األولية لألختبار عمى السادة المحكمين : -2
م األطالع بعد إعداد األختبار في صورة المبدئية تم عرضو عمى السادة المحكمين الذين سبق لي

عمى الوحدة التعميمية, وقد أتفقت أراءىم عمى وضوح تعميمات األختبار وصحة صياغة مفرداتو 
 وأتساقيا مع الوحدة التعميمية في كرة القدم .

 التجربة االستطالعية لالختبار التحصيمي:  -2
رفى وتحديد قام الباحثان بإجراء الدراسة االستطالعية بيدف ضبط وتقنين اختبار التحصيل المع

المعامالت العممية )الصدق والثبات( اختبار التحصيل المعرفى فى كرة القدم، وذلك عمى عينة 
عادة 07/12/0201( طالب من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية يوم األحد 32قواميا ) م وا 

 م وذلك بيدف : 31/12/0201التطبيق يوم األحد 
الزمن الالزم لألختبار التحصيمي بناء عمى الزمن الذي  تحديد وتم تحديد زمن االختبار :  -أ

 36%( من الطالب المجموعة االستطالعية في اإلجابة عن أسئمة, والذي حدد ب )82استغرفو )
 دقيقة( تقريبًا.

 حساب ثبات االختبار: - ب
التطبيق أعتمد الباحثان في حساب معامل ثبات األختبار التحصيمي عمى أسموب التطبيق واعاده 

 ( ىذه النتائج4وبين جدول )
 .فى مقرر كرة القدم ضبط اختبار التحصيل المعرفى -أواًل :

تم تطبيق اختبار التحصيل المعرفى فى مقرر كرة القدم عمى عينة الدراسة اإلستطالعية وعددىا 
( طالــــب وذلــــك لتحديــــد معــــامالت الســــيولة والصــــعوبة ومعــــامالت التمييــــز لمفــــردات االختبــــار 16)

 وحساب زمن االختبار لمعرفة مدى وضوح تعميمات االختبار والمفردات.
 (2جدول )

معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات اختبار التحصيل المعرفى فى مقرر كرة القدم لطالب كمية التربية  
 (02جامعة سوىاج )ن =  –الرياضية 

 م
 بين االقواس أختار من -ثانيًا : أسئمة الصواب والخطأ -أواًل :

 االجابات
 الصحيحة

 معامل
 الصعوبة

 معامل
 السيولة

 معامل
 التمييز

 االجابات
 الصحيحة

 معامل
 الصعوبة

 معامل
 السيولة

 معامل
 التمييز

5 51 2.11 2.00 5.22 50 2.00 2.11 2.11 

0 52 2.10 2.01 2.11 51 2.12 2.12 2.11 

0 50 2.01 2.10 2.11 55 2.01 2.20 2.11 
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 م
 بين االقواس أختار من -ثانيًا : أسئمة الصواب والخطأ -أواًل :

 االجابات
 الصحيحة

 معامل
 الصعوبة

 معامل
 السيولة

 معامل
 التمييز

 االجابات
 الصحيحة

 معامل
 الصعوبة

 معامل
 السيولة

 معامل
 التمييز

0 55 2.01 2.20 2.20 52 2.00 2.21 2.11 

1 55 2.01 2.20 2.12 52 2.00 2.21 5.22 

2 55 2.01 2.20 2.01 55 2.01 2.20 2.20 

1 50 2.02 2.22 2.11 0 2.02 2.12 5.22 

1 50 2.02 2.22 2.11 52 2.00 2.21 2.11 

0 50 2.02 2.22 2.11 55 2.01 2.20 2.11 

52 52 2.00 2.21 2.12 0 2.02 2.12 2.20 

55 55 2.01 2.20 2.01 52 2.00 2.21 2.12 

50 50 2.00 2.11 2.01 0 2.02 2.12 5.22 

50 55 2.01 2.20 2.11 55 2.01 2.20 2.11 

50 1 2.00 2.11 2.11 50 2.02 2.22 2.20 

51 51 2.12 2.12 2.11 50 2.00 2.11 2.11 

52 52 2.00 2.21 2.11 50 2.02 2.22 2.11 

51 50 2.02 2.22 2.01 52 2.00 2.21 2.10 

51 51 2.12 2.12 2.20 50 2.00 2.11 5.22 

50 50 2.00 2.11 2.11 50 2.02 2.22 2.11 

02 0 2.02 2.12 2.20 50 2.00 2.11 2.11 

05 50 2.01 2.10 2.11 0 2.02 2.12 2.20 

 
 (2تابع جدول )

معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات اختبار التحصيل المعرفى فى مقرر كرة القدم لطالب كمية التربية  
 (02جامعة سوىاج )ن =  –الرياضية 

 م
 أختار من بين االقواس -ثانيًا : أسئمة الصواب والخطأ -أواًل :

 االجابات
 الصحيحة

 معامل
 الصعوبة

 معامل
 السيولة

 معامل
 التمييز

 االجابات
 الصحيحة

 معامل
 الصعوبة

 معامل
 السيولة

 معامل
 التمييز

00 50 2.00 2.11 2.01 50 2.02 2.22 2.11 

00 50 2.01 2.10 2.11 52 2.10 2.01 2.01 

00 50 2.02 2.22 5.22 50 2.01 2.10 2.11 

01 55 2.01 2.20 5.22 55 2.01 2.20 2.11 

 1200 12.5 1201 9 1200 12.0 12.0 5 أقل قيمة

 0211 1251 1270 01 0211 1255 1275 05 أكبر قيمة

 المتوسط
 1250 .121 1200 00 1257 1279 12.0 .0 الحسابى

( قيم معامالت الصعوبة والسيولة والتمييـز فـى أسـئمة )مفـردات( اختبـار التحصـيل المعرفـى فـى 6يتضح من جدول )
( وفـى )أسـئمة 2.71مقرر كرة القدم ، حيث جاء متوسط معامالت الصعوبة فى )أسـئمة الصـواب والخطـأ( بمتوسـط )
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( وىى معامالت مقبولـة لدرجـة صـعوبة 2.64:  2.03( وتراوحت ما بين )2.38أختار من بين االقواس( بمتوسط )
( حيــث تعتبــر المفــردة 2.86:  2.16المفـردات حيــث تعتبــر المفــردة مقبولـة اذا تراوحــت الســيولة والصــعوبة مـا بــين )

تكــون ســيمة جــدا ، وجــاءت معــامالت التمييــز فــى  2.86( تكــون صــعبة جــدا والتــى تزيــد عــن 2.16التــى تقــل عــن )
( وتراوحــت فــى 2.43( وفــى )أســئمة أختــار مــن بــين االقــواس( بمتوســط )2.46ســط ))أســئمة الصــواب والخطــأ( بمتو 

( وبــذلك 2.32( حيــث ال يقبــل الســؤال أو المفــرده الــذى يقــل معامــل تميــزه عــن )1.22:  2.38المفــردات مــا بــين )
يــة التربيــة يمكــن قبــول الســيولة والصــعوبة والتمييــز لمفــردات اختبــار التحصــيل المعرفــى لمقــرر كــرة القــدم لطــالب كم

 جامعة سوىاج.  –الرياضية 
وتم حساب الزمن المناسب لالختبار عن طريق حساب متوسط زمن االجابة عمـى االختبـار 

))زمن اجابة أسرع طالب + زمن أجابـة أبطـأ طالـب(  المعادلةألسرع طالب وأبطأ طالب عن طريق 
دقيقــة( وىــو زمــن  36( وبتطبيــق تمــك المعادلــة يتضــح أن زمــن اختبــار التحصــيل المعرفــى ىــو )0/ 

جامعــة  –لمقــرر كــرة القــدم لطــالب كميــة التربيــة الرياضــية مناســب ألداء اختبــار التحصــيل المعرفــى 
 .سوىاج
 ار التحصيل المعرفى فى مقرر كرة القدم.المعامالت العممية الختب -ثانيًا :

لتحديد المعامالت العممية )الصدق والثبات( الختبار التحصيل المعرفى قام الباحثان بتطبيق 
( طالب كعينة استطالعية من مجتمع البحث 16االختبار عمى عينة الدراسة االستطالعية وعددىا )
 -ق والثبات لممقياس كالتالى:وخارج العينة االساسية وجاءت النتائج بتحديد الصد

تم حسـاب الصـدق التمييـزى والصـدق الـذاتي بالمقارنـة الطرفيـة بـين االربـاع األعمـى : أواًل : الصدق 
واألدنى فى اسئمة اختبـار التحصـيل المعرفـى لمقـرر كـرة القـدم ولمتحقـق مـن ذلـك باسـتخدام اختبـار " 

 م0/11/0201الثالثاء وذلك يوم والصدق الذاتي  ت " ومعامل الصدق التمييزى
 (2جدول )

داللة الفروق بين االرباع األعمى واألدنى الختبار التحصيل المعرفى فى مقرر كرة القدم لطالب كمية التربية  
 (02جامعة سوىاج )ن =  –الرياضية 

 التحصيل المعرفى م

 االرباع األعمى
 ( 2) ن = 

 االرباع األدنى
 قيمة ( 2) ن = 

 "ت"
 المحسوبة

 معامل
 الصدق
التمييز 
 ى

 معامل
 الصدق
 ع± -س ع± -س الذاتى

 2.002 2.001 **52.202 2.10 1.01 2.20 50.50 أواًل: أسئمة الصواب والخطأ 1

 2.005 2.011 **50.211 2.20 1.11 2.02 55.01 ثانيًا: أختار من بين االقواس 0

 2.002 2.010 **50.112 2.10 52.20 2.15 00.11 المجموع 

 4.222=  1.10، **عند مستوى  4.022=  1.12*معنوية " ت " الجدولية عند مستوى 
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( وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائية فـــى قيمـــة "ت" المحســـوبة بـــين االربـــاع األعمـــى 5يتضـــح مـــن جـــدول )
حيـث جامعـة سـوىاج ،  –واألدنى فى اختبـار التحصـيل المعرفـى فـى مقـرر كـرة القـدم لطـالب كميـة التربيـة الرياضـية 

ــذاتى مــا بــين  2.283،  2.234تراوحــت قــيم معامــل الصــدق التمييــزى مــا بــين ) ( وتراوحــت قــيم معامــل الصــدق ال
( وىـى قــيم مرتفعــة تؤكــد صـدق االختبــار والقــدرة عمــى التمييـز بــين المســتويات المختمفــة لمطــالب 2.225:  2.221)

 قبل تطبيق الدراسة االساسية.
الثبات الختبـار التحصـيل المعرفـى فـى مقـرر كـرة القـدم لطـالب كميـة تم التحقق من : ثانيًا : الثبات 

جامعة سوىاج بطريقة إعـادة التطبيـق عمـى عينـة الدراسـة االسـتطالعية وحسـاب  –التربية الرياضية 
 قيمة "ت" ومعامل الثبات بين التطبيقين.

 ( 2جدول )
التحصيل المعرفى فى مقرر كرة القدم لطالب  داللة الفروق ومعامل الثبات بين التطبيق واعادة التطبيق الختبار

 (02جامعة سوىاج )ن =  –كمية التربية الرياضية 

 التحصيل المعرفى م
 قيمة اعادة التطبيق التطبيق األول

 "ت"
 المحسوبة

 معامل
 ع± -س ع± -س الثبات "ر"

 **2.000 5.222- 5.10 52.00 5.11 52.02 أواًل: أسئمة الصواب والخطأ 1

 **2.010 5.000- 5.00 0.22 5.02 0.10 ثانيًا: أختار من بين االقواس 0

 **2.000 5.101- 0.11 50.10 0.12 50.10 المجموع 

 4.222=  1.10، **عند مستوى  4.122=  1.12*معنوية " ت " الجدولية عند مستوى 
 1.224=  1.10، **عند مستوى  1.420=  1.12*معنوية " ر " الجدولية عند مستوى 

( عدم وجود فروق ذات داللة احصـائية فـى قيمـة "ت" المحسـوبة بـين التطبيـق واعـادة 4يتضح من جدول )
جامعــة ســوىاج ، ووجــود  –التطبيــق الختبــار التحصــيل المعرفــى فــى مقــرر كــرة القــدم لطــالب كميــة التربيــة الرياضــية 

( وىــى قــيم مرتفعــة تؤكــد  2.223،  2.283داللــة معنويــة فــى قــيم معــامالت الثبــات حيــث تراوحــت القــيم مــا بــين ) 
 ثبات االختبار قبل تطبيق الدراسة االساسية.

 :وني لمموىوبين ذوى صعوبات التعممسادسًا : البرنامج التعميمي باستخدام استراتيجية التعمم التعا
 األىداف العامة الستراتيجية التعمم التعاوني : -

 نجاز أعمال أكاديمية جيدةأيجاد مناخًا مالئمًا يشجع الطالب عمي ا  -1
 تطوير ميارات الطالب وارتقائو لمستوى أفضل  -0
 مساعدة الطالب عمى بناء اتجاىات إيجابية نحـو الـتعمم والمـادة التعميمية -3
 بث روح التعاون بين المتعممين.   -7
 تفجير الطاقات العقمية الكامنة لدى الطالب  -6
 إبراز مواىب الطالب وقدراتو العقمية .  -5
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 النواحي الخمقية لديو من اتخاذ القرار السميم وتحمل المسئولية.تنمية  -4
 زيادة النواحي المعرفية لديو عن الميارات المتعممة. -8

أسس استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في كرة القدم لطالب الموىوبين ذوى صعوبات  -
 التعمم: 

ان تساعد الطالب عمي التعاون مع بقية زمالئو، والتغمب عمى السموكيات غير    -1
 المرغوب بيا كحب النفس وغيرىا.

أن تساعد الطالب عمي أن يتحمل واجبو نحو تحقيق العمل الجماعي، واحترام وتقدير   -0
 النظام واالنتظام داخل حدود المجموعة.

عضو من أعضاء  وذلك ىو أن كلتبادل االعتماد اإليجابي المأن تساعد الطالب في   -3
 ارتباط الوثيق، وأن نجاح أي منيم ال يتحقق إال بنجاح اآلخرينيكون بينيم المجموعة 

خمق بيئة مشوقة لمتعميم والتعمم من جانب المتعمم تقوده إلي إتقان ما يتعممو مما يزيد  -7
 من دافعيتو لمتعمم .

 والتنويع.ان يتميز البرنامج التعميمي بالبساطة  -6
مراعاة عرض نموذج لكل واجب حركي بالبرنامج عن طريق الصور التوضيحية لألداء  -5

 المياري لتقديم التغذية راجعة لمتالميذ 
مراعاة تقديم التعميمات واإلرشادات التي توضح النواحي الفنية الصحيحة لميارات كرة  -4

 االقدم )قيد البحث( وذلك لتالفي االخطاء وتصحيحيا فور ظيورى
 مراعاة التدرج من السيل إلى الصعب  -8

 المتعمم( داخل استراتيجية التعمم التعاوني : –ديناميكية عمل )المعمم  -
 المعمم: -أ

 يقوم بتحديد مواضيع الدروس.  .1
 تحضير الدروس بجميع أجزائيا. .0
 تحديد الميارات واألنشطة المراد تعمميا. .3
 تكوين مجموعات المتعممين. .7
 زة الالزمة لعمل المجموعات.تجييز األدوات واألجي .6
 تنظيم الطالب داخل الدرس. .5
 شرح وتحديد الميام التي يقوم بيا المتعممين. .4
 تزويد المتعممين باإلرشادات الالزمة لمعمل واختيـار منـسـق كـل .8
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 مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق ومسؤولياتو  .2
 تشجيع المتعممين عمى التعاون ومساعدة بعضيم.  .12
 رشادات لكل مجموعة عمى حدة وتقديم المساعدة وقـت الحاجة.توجيو اإل .11

 المتعمم: -ب 
ال شك أن المتعمم )الطالب( يمثل أحد أىم ركائز التعمم التعـاوني حيث يعتمد نجاح التعمم 
التعاوني وما يتم فيو استعدادات وما يعـد لـو مـن إمكانات عمى تنفيذ المتعمم وكفاءتو في ذلك ، 

 نوجز دور المتعمم في نقاط بسيطة أىميا :ويمكن أن 
 االستماع إلى أىداف الدرس  .1
 التعاون مع زمالئو والعمل بروح الفريق .  .0
 المحافظة عمى اليدوء والنظام  .3
 تنفيذ الدور المطموب منو . .7

  محتوى الوحدات التعميمية : -
الجري  –تم اجراء مسح مرجعي لمخطوات التعميمية وطريقة األداء الفني لميارة )التمرير 

يوسف ضرب الكرة بالرأس( وذلك من المراجع العممية المتخصصة  –السيطرة عمى الكرة  –بالكرة 
Stuart Rook (4102 )(, ستارت رووك 44()4102(, عزت خيرت )24( )4102لزام )

( 4104(, فتحي المشيش )02( )4104(, حسن ابو عبده )4( )4104(, أحمد حسني )22)
( 4101(, مفتى ابراىيم )21( )4100(, ىشام ياسر )42( )4104(, مشعل عدي )42)
وقد اسفر ذلك عن التعرف عمى الخطوات  Horst, Wein  (4112( )22)(, ىروست وين42)

يل إلى الصعب ومن البسيط إلى الفنية والخطوات التعميمية وطريقة األداء وتم ترتيبيا من الس
 المركب.

 األطار العام لتنفيذ الوحدات التعميمية : - 
( درس 15( أسابيع بعدد )8تم وضع وتوزيع محتوى الوحدات التعميمية لميارات كرة القدم عمى ) 

م بواقع وحدتان في األسبوع الواحد, وقد تم استخدام الوحدات التعميمية المقترحة )استراتيجية التعم
التعاوني( مع أفراد المجموعة التجريبية, كما تم استخدام أسموب التعمم باألمر )الشرح المفظي 

 والنموذج العممي( مع أفراد المجموعة الضابطة. 
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 إجراءات تنفيذ التجربة : 
   -أواًل: القياس القبمى :

يجاد التكافؤ قام الباحثان بإجراء القياسات القبمية لمجموعتي البحث التجريبية  والضابطة وا 
 -التحصيل المعرفي –أختبار الميارات األساسية قيد البحث  –بينيما في )أختبار الذكاء )ويكسمر( 

م حتى 3/11/0201مقياس االضطرابات االنفعالي والسموكية( وذلك خالل الفترة من يوم األربعاء 
 م4/11/0201يوم األحد 

 ثانيًا : تنفيذ التجربة :
الثالثاء   الباحثان بتنفيذ التجربة عقب انتياء القياس القبمي وذلك في الفتة من يومقام  

( وحدة 0( اسابيع متصمة بواقع )8عمي مدي ) م8/1/0200م إلي يوم السبت 2/11/0201
( دقيقة 16ق( أعمال  ادارية ) 6( دقيقة مقسمة إلي )22تعميمية في األسبوع الواحد زمن الوحدة )

دقائق لشرح الجوانب  12( دقيقة لمجزء الرئيسي تم توزيعيا كاالتي )52اص, وزمن )احماء عام وخ
( دقائق, بينما أتبعت 16دقيقة لمتطبيق)استراتيجية التعمم التعاوني( والجزء الختامي ) 62المعرفية, 

 المجموعة الضابطة الطريقة التقميدية )التعمم باألوامر( .
م حتي يوم 2/1/0200جراء القياسات البعدية في يومي األحد تم إ ثالثًا : القياسات البعدية :

الضابطة(, وقد تمت جميع القياسات  –م لمجموعتي البحث )التجريبية  10/1/0200األربعاء 
 عمي نحو ما تم إجراؤه في القياس القبمي . 

 المعالجات االحصائية:
 IBM SPSS Statistics 20قـام الباحثـان بمعالجـة البيانـات باسـتخدام البرنـامج االحصـائى 

)المتوســط الحســابى, االنحــراف المعيــارى, النســبة  -لمحصــول عمــى المعالجــات االحصــائية التاليــة  :
المئويـــة, معامـــل اإللتـــواء, معامـــل التفـــرطح, اختبـــار " ت " الفـــروق, اختبـــار "ت" لمعينـــات المســـتقمة, 

 معامل االرتباط "ر" لبيرسون, حجم التأثير(. 
 

  -نتائج :عرض ومناقشة ال
يتضمن عرض النتائج التي تم التواصل إلييا من خالل المعالجات اإلحصائية لمبيانات والتي تـم 
 الحصــول عمييــا خــالل البحــث وذلــك فيمــا يتعمــق ويتفــق مــع طبيعــة البحــث, والــذي يتجــو ىدفــو نحــو
تــأثير اســتخدام اســتراتيجية الــتعمم التعــاوني عمــي تنميــة التحصــيل المعرفــي لمطــالب الموىــوبين ذوى 

فـــي كـــرة القـــدم, وتـــم ذلـــك مـــن خـــالل اجـــراء المقارنـــات األتيـــة فـــي القياســـات القبميـــة  صـــعوبات الـــتعمم
 -والبعدية لمجموعة البحث والذي يشتمل عمي  :
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ى والبعرردى لممجموعررة الضررابطة فرري اختبررار التحصرريل أواًل: عرررض ومناقشررة نتررائج القيرراس القبمرر
المعرفى فى مقرر كرة القدم لمطالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم بكمية التربية الرياضية 

 جامعة سوىاج. –
 ( 2جدول )

داللة الفروق بين القياس القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة فى اختبار التحصيل المعرفى فى مقرر كرة القدم 
 جامعة سوىاج –الب كمية التربية الرياضية لط

 االختبار المعرفى م
 قيمة الفرق القياس البعدى القياس القبمى

 "ت"
 المحسوبة

 نسبة
 التحسن

 ع± -س ع± -س ع± -س %

 22.02 **00.10 5.00 2.22 2.00 51.01 2.02 0.01 أواًل: أسئمة الصواب والخطأ 1

 20.50 **00.10 5.02 2.00 2.02 52.01 5.22 52.20 ثانيًا: أختار من بين االقواس 0

 25.21 **01.00 5.00 50.00 5.50 00.00 5.51 02.22 المجموع 

 4.222=  1.10، **عند مستوى  4.122=  1.12*معنوية " ت " الجدولية عند مستوى 
القيــاس  ( وجــود فــروق ذات داللـة معنويــة فــى قيمــة " ت " المحســوبة بــين0( وشــكل )8يتضـح مــن جــدول )

القبمــى والبعــدى لممجموعــة الضــابطة فــى اختبــار التحصــيل المعرفــى فــى مقــرر كــرة القــدم ، حيــث جــاء التحســن فــى 
% 00.24% وفــى )أواًل: أســئمة الصــواب والخطــأ( بنســبة 72.75الدرجــة الكميــة الختبــار التحصــيل المعرفــى بنســبة 

لقيـاس البعـدى فـى اختبـار التحصـيل المعرفـى لمقـرر % لصـالح ا56.22وفى )ثانيًا: أختار من بين االقواس( بنسـبة 
 جامعة سوىاج. –كرة القدم لطالب كمية التربية الرياضية 

 
 

( المتوسط الحسابى بين القياس القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة الختبار التحصيل المعرفى فى مقرر 4شكل )
 جامعة سوىاج –كرة القدم لطالب كمية التربية الرياضية 
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 مناقشة نتائج الفرض األول :
بررين متوسررطات ( 1.12عنررد مسررتوى )توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية  -والــذي يــنص عمــي : 

درجات القياسرين )القبمري, البعردي( لممجموعرة الضرابطة فري التحصريل المعرفري لكررة القردم 
 لصالح القياس البعدي

نتائج الفروق بين القياسين  لتحقيق صحة الفرض األول لمبحث وصدقو قام الباحثان بمقارنة
القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في التحصيل المعرفي لمميارات األساسية في كرة القدم, وتظير 
الفروق بنسب متفاوتة تقل فييا نتائج القياس القبمي لممجموعة الضابطة بدرجة متفاوتة عن النسب 

 القياس البعدي.المحسوبة لمستوى األداء الميارى والتحصيل المعرفي عن 
أن ناتج تعمم الميارات االساسية في كرة القدم قد تحسن بشكل طفيف  (2ونجد من جدول )

من خالل مقارنة نتائج القياس القبمي والقياس البعدي لممجموعة الضابطة في التحصيل المعرفي 
الصواب )اسئمة فنجد في التحصيل المعرفي ان المتوسط الحسابي القبمي في في كرة القدم , 

أقل من المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي بمغت ( وىي 2.24قد بمغت ) والخطأ(
أقل ( وىي 12.23) ()أسئمة االختيار من متعددوقد بمغ المتوسط الحسابي القبمي في (, 16.24)

بمغت قيمة )ت( المحسوبة وكما (, 15.34من المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي بمغت )
وايضًا كما  (,0.276( الجدولية وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )07.80:07.67بين ) ما

( نسبة التحسن بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة لصالح القياس 8يوضح جدول )
( 53.10: 52.02البعدي في التحصيل المعرفي في كرة القدم حيث بمغت نسبة التحسن ما بين )

مدي التحسن في القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي لممجموعة الضابطة  وىي نسب تظير
. 

التحسن في التحصيل المعرفي في كرة القدم قيد البحث لدي أفراد المجموعة  الباحثويرجع 
الضابطة إلى استخدام أسموب التعمم باألمر, والذي أثر في استجابات الطالب لمعممية التعميمية 

والممارسة, وكذلك تشابو المجموعة الضابطة مع المجموعة التجريبية في البيئة كنتيجة لمتدريب 
التعميمية من حيث االمكانات والفترة الزمنية لمتعمم, ومعرفة الطالب لمضمون األداء الخاص 
بميارات كرة القدم ساعد ذلك عمى تكوين صورة واضحة عن ميارات كرة القدم, باإلضافة إلى وجود 

يعطي فكرة واضحة عن كيفية األداء السميم )النموذج والشرح المفظي(, وتقديم التغذية المعمم الذي 
الراجعة لمطالب أثناء تنفيذ محتوى الدرس األمر الذي أدي إلى تحسن مستوى التحصيل المعرفي 

جمال عمي في كرة القدم قيد البحث لدي أفراد المجموعة الضابطة, وتتفق ىذه النتيجة مع كل من 
(, عبد عمى 0( )4102(, أحمد أمين )2( )4102(, اسماعيل العون )04( )4140)سعيد 
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والتي توصمت نتائجيم إلي الطريقة التقميدية  (41( )4102(, كرارمو أحمد )44( )4102)
والشرح المفظي واألداء العممي باستخدام الطرق التقميدية ساىم في التحسن الطفيف لدي طالب 

 أقل بكثير عن طالب المجموعة التجريبية . المجموعة الضابطة بنسبة 
األسموب االمري من  (4144أشرف أبو الوفا )وكما تتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو 

األساليب الميمة جدا، التي ال يمكن ألي معمم االستغناء عنو في عممية التعميمية، إذ أن استخدامو 
ة المتعمم واليدف المراد تحقيقو في الدرس وطبيعة يتطمب من المعمم أن يكون مراعيًا ومتفيمًا لطبيع

األسموب, كما يساعد المعمم في الحفاظ عمى امن المتعممين وسالمتيم، والمحافظة عمى النظام 
واالنتظام اثناء الدرس، وان استخدام ىذا األسموب يساعد عمى اظيار الجمال الحركي لألداء، 

 (.77:  6لوقت المخصص لمتدريب )ويساعد عمى تكرار األداء من خالل كفاية ا
: توجد فروق ذات داللة احصائية  والذي ينص عمىيتحقق الفرض األول لمبحث وبذلك 
( بين متوسطات درجات القياسين )القبمي والبعدي( لممجموعة الضابطة في 1.12عند مستوى )

 التحصيل المعرفي لكرة القدم لصالح القياس البعدي .
 

 ي :عرض نتائج الفرض الثان
 ( 2جدول )

داللة الفروق بين القياس القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية فى ختبار التحصيل المعرفى فى مقرر كرة القدم 
 جامعة سوىاج –لطالب كمية التربية الرياضية 

 االختبار المعرفى م
 قيمة الفرق القياس البعدى القياس القبمى

 "ت"
 المحسوبة

 نسبة
 التحسن

 ع± -س ع± -س ع± -س %

 550.00 **10.52 5.20 55.00 5.20 05.00 2.11 52.22 أواًل: أسئمة الصواب والخطأ 1

 551.10 **00.10 5.01 55.20 5.01 02.11 5.21 0.10 ثانيًا: أختار من بين االقواس 0

 550.00 **10.51 5.01 00.01 5.01 05.12 5.00 50.10 المجموع 

 4.222=  1.10، **عند مستوى  4.122=  1.12مستوى *معنوية " ت " الجدولية عند 
( وجــود فــروق ذات داللـة معنويــة فــى قيمــة " ت " المحســوبة بــين القيــاس 3( وشــكل )2يتضـح مــن جــدول )

القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية فى اختبـار التحصـيل المعرفـى فـى مقـرر كـرة القـدم ، حيـث جـاءت نسـبة التحسـن 
ــــ ــــى بنســــبة فــــى الدرجــــة الكميــــة الختب % وفــــى )أواًل: أســــئمة الصــــواب والخطــــأ( بنســــبة 113.22ار التحصــــيل المعرف

% لصـالح القيـاس البعـدى فـى اختبـار التحصـيل 116.43% وفى )ثانيًا: أختـار مـن بـين االقـواس( بنسـبة 110.33
 جامعة سوىاج. –المعرفى لمقرر كرة القدم لطالب كمية التربية الرياضية 
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ابى بين القياس القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية فى اختبار التحصيل المعرفى فى ( المتوسط الحس4شكل )

 جامعة سوىاج –مقرر كرة القدم لطالب كمية التربية الرياضية 
 

 مناقشة نتائج الفرض الثاني :
( بين متوسطات 1.12توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -والذي ينص عمي : 

درجات القياسين )القبمي, البعدي( لممجموعة التجريبية في التحصيل المعرفي لكرة القدم لصالح 
 القياس البعدي  

لتحقيق صحة الفرض الثاني لمبحث وصدقو قام الباحثان بمقارنة نتائج الفروق بين 
دي لممجموعة التجريبية في مستوى التحصيل المعرفي لمميارات األساسية في القياسين القبمي والبع

كرة القدم, وتظير الفروق بنسب متفاوتة تقل فييا نتائج القياس القبمي لممجموعة التجريبية بدرجة 
 متفاوتة عن النسب المحسوبة لمستوى التحصيل المعرفي البعدي لممجموعة التجريبية .

ناتج التعمم في الميارات االساسية قد تحسن بشكل ممحوظ من  أن (2جدول ) ويتضح من
خالل مقارنة نتائج القياس القبمي والقياس البعدي لممجموعة التجريبية, فنجد في التحصيل المعرفي 

( وىي أقل من 12.22قد بمغت ) )اسئمة الصواب والخطأ(ان المتوسط الحسابي القبمي في 
(, وقد بمغ المتوسط الحسابي القبمي في 01.03ي والتي بمغت )المتوسط الحسابي في القياس البعد

( وىي أقل من المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي 2.63) )أسئمة االختيار من متعدد(
(, وكذلك قيمة )ت( المحسوبة الختبار التحصيل المعرفي تراوحت ما بين 02.64بمغت )

(, وايضًا كما يوضح 0.276)ت( الجدولية )( الجدولية وىي أكبر من قيمة 62.15: 77.40)
( نسبة التحسن بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي 2جدول )

( وىي 116.43: 110.33في التحصيل المعرفي في كرة القدم حيث بمغت نسبة التحسن ما بين )
 التجريبية صيل المعرفي لممجموعة مدي التحسن في القياس البعدي الختبار التح نسب تظير
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 المجموع أختار من بين القواس: ثانياا  أسئلة الصواب والخطأ: أولا 

 اختبار التحصيل المعرفى

   القياس البعدى   القياس القبلى
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ىذا التحسن في التحصيل المعرفي في ميارات كرة القدم إلي فاعمية  الباحثانكما يرجع 
استخدام استراتيجية التعمم التعاوني التي ساعدت الطالب عمي تنمية وتطوير العديد من الصفات 

لمادة التعميمية, وايضًا مراعاة الفروق والجوانب االيجابية في اثارة دافعيتيم وتحسن اتجاىاتيم نحو ا
الفردية بينيم, وتحمل المسؤولية, وتحسين صور التواصل االجتماعي بينيم, وزيادة التحصيل, ورفع 
مستوى األداء الميارى, كما أن استراتيجية التعمم التعاوني تعمل عمى تحويل دور الطالب من متمقي 

االرتقاء بمستوى التعمم, ويتمثل دور المعمم في ىذه إلي مشارك في تحقيق األىداف التعميمية و 
االستراتيجية عمي االرشاد والتوجيو وتصحيح االخطاء في حالة حدوثيا لكي يستطيع الطالب 
مساعدة بعضيم البعض بشكل تعاوني, ومن ىنا تأتي أىمية استراتيجية التعمم التعاوني في تفعيل 

عاد عن الدور التقميدي المتبع اثناء الدرس الذي كان يقتصر دور الطالب في العممية التعميمية واالبت
عمى الطالب دور المتمقي فقط في تطوير التحصيل المعرفي في كرة القدم, لذلك ساىم استخدام 
 استراتيجية التعمم التعاوني في كرة القدم إلي زيادة التحصيل المعرفي وتعمم واتقان ميارات العممية.

(, 2( )4140مصطفى سيد ) إمام دراسة نتائج دراسة كل منوتتفق ىذه النتيجة مع 
 Tsui Yuan (4140) سوي يوان (,42( )4140(, محمد سالم )02( )4140تيام ) حسن

فاروق عالء الدين , (02( )4141) السيد (, رحاب02( )4141) وىيب (, دعاء22)
 محمود شريف(, 20( )4102) عايد بو ياسر(, 00( )4102إيناس محمد ),(42) (4141)
جاري , (04( )4102(, باىرة عموان )2( )4102أمير صبري ), (40) (4102)

أنني , Jones (4102( )21) جونيس, Gari, Mylonas  (4102) (22)مايموناس
, Aldridge (4100) (24) الدريدجي, Anne Sturgess (4102) (22)ستيرجيسس 

Reis & McCoach (4112 )(, ريس, ميكوتش 4112( )22) Bees, Cبييس وأخرون 
أنو يمكن لمنظام التربوي أن يحقق الكثير من األىداف التربوية فيما لو اىتم بتنمية عمي ( 24)

دافعية اإلنجاز والثقة بالنفس وغيرىا من السمات لدى فئة الطالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم، 
 . وتمبية احتياجاتيم المختمفة مما يساعدىم عمى تطوير مستوى تحصيميم الدراسي وتقدير ذاتيم

ان استراتيجية التعمم التعاوني من االستراتيجيات التي تيتم  (4112سميمان ) سناءوتري 
بالطالب وتجعمو محورا العممية التعميم والتي تكسبو العديد من الميارات االجتماعية واالكاديمية, 

ل الدراسية وان استخداميا يؤدي إلي حيث أن ىذه االستراتيجية يمكن استخداميا في جميع المراح
: 12زيادة الفيم واالتقان لمميارات والمعمومات كون الطالب يتفاعل ويطبق مباشره ما يتعممو )

08.) 



 

33 
 

 

 م2022فبراير   – (5العدد ) –( 0070مجلد )

  :ijssa@pef.helwan.edu.eg        البريد االلكتروني : ijssa.journals.ekb.eg الموقع االلكتروني

أن استراتيجية التعمم  (4112عمر عبد الرحيم ) (,4144اشرف ابو الوفا )وكما يشير        
لنفس وذلك من خالل اشتراكو الفعال في تعمم التعاوني تساعد الطالب في تحقيق الثقة العالية با

الميارة كما يعمل عمي رفع التصور الذاتي عن الطالب داخل المجموعة وىذا يؤدي إلي تحسين 
الجو التعميمي كما تزداد المسؤولية لدي الطالب عن تعممو وتعمم زمالءه والعمل عمى إنجاح العممية 

كل طالب وتحسين العالقات االجتماعية بين الطالب  والفاعمية التعميمية حسب ما يتفق مع مستوي
(6 :31( ,)06 :120.) 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وبذلك يتحقق الفرض الثاني الذي ينص عمي: 
( بين متوسطات درجات القياسين )القبمي, البعدي( لممجموعة التجريبية في التحصيل 1.12)

 القياس البعدي  .المعرفي لكرة القدم لصالح 
 

 عرض نتائج الفرض الثالث :
 ( 01جدول )

داللة الفروق لمقياسين البعديين بين المجموعة التجريبية والضابطة فى اختبار التحصيل المعرفي لمقرر كرة 
 جامعة سوىاج –القدم لطالب كمية التربية الرياضية 

 التحصيل المعرفى م

المجموعة 
 التجريبية

 ( 41) ن = 

المجموعة 
 الضابطة

 ( 41) ن = 
 الفرق بين
 المتوسطين

 نسبة
 الفرق%

قيمة "ت" 
 المحسوبة

 ع± -س ع± -س

 **02.12 00.00 1.01 2.00 51.01 5.20 05.00 : أسئمة الصواب والخطأأوالً  1

 **50.11 01.22 0.02 2.02 52.01 5.01 02.11 ثانيًا: أختار من بين االقواس 0

 **01.01 00.01 0.01 5.50 00.00 5.01 05.12 المجموع 

 4.22=  1.10، **عند مستوى  4.11=  1.12*معنوية " ت " الجدولية عند مستوى 
( وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنويـــة فـــى قيمـــة " ت " المحســـوبة لمقيـــاس 7( وشـــكل )12يتضـــح مـــن جـــدول )

البعدى بين المجموعـة التجريبيـة والضـابطة فـى اختبـار التحصـيل المعرفـى فـى مقـرر كـرة القـدم ، حيـث جـاءت نسـبة 
% وفــى )أواًل: أســئمة الصــواب 02.08 الفــرق فــى الدرجــة الكميــة الختبــار التحصــيل المعرفــى لمقــرر كــرة القــدم بنســبة

% لصــالح المجموعــة التجريبيــة مــن 06.55% وفــى )ثانيــًا: أختــار مــن بــين االقــواس( بنســبة 30.22والخطــأ( بنســبة 
 جامعة سوىاج. –طالب كمية التربية الرياضية 
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لتحصيل المعرفى فى ( المتوسط الحسابى لمقياس البعدى بين المجموعة التجريبية والضابطة فى اختبار ا2شكل )
 جامعة سوىاج –مقرر كرة القدم لطالب كمية التربية الرياضية 

 
 مناقشة نتائج الفرض الثالث :

( بين متوسطات 1.12توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -والذي ينص عمي : 
درجات القياسين البعديين لكل من المجموعة )الضابطة, التجريبية( في التحصيل المعرفي لكرة 

 القدم لصالح المجموعة التجريبية . 
أن ناتج التعمم في الجانب المعرفي في الميارات االساسية لكرة ( 01جدول ) ويتضح من

لقدم قد تحسن بشكل ممحوظ من خالل مقارنة نتائج القياس البعدي لممجموعة التجريبية والقياس ا
قد بمغ المتوسط الحسابي  )اسئمة الصواب والخطأ(القياسات في  البعدي لممجموعة الضابطة, فنجد

ىو أكبر من المتوسط الحسابي المجموعة ( و 01.03)المجموعة التجريبية في القياس البعدي 
قد بمغ  ()أسئمة االختيار من متعددوفي اختبار , (16.24ضابطة في القياس البعدي والذي بمغ )ال

ىو أكبر من المتوسط و  (02.64المتوسط الحسابي المجموعة التجريبية في القياس البعدي )
(, وكذلك قيمة )ت( المحسوبة 15.34الحسابي المجموعة الضابطة في القياس البعدي والذي بمغ )

سات التحصيل المعرفي لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي تراوحت لمقيا
وىذه نسب تظير ( 0.22( الجدولية وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )02.42: 17.64ما بين )

مدي التحسن في المجموعة التجريبية الختبار التحصيل المعرفي عن لممجموعة الضابطة, كما جاء 
)أواًل: % وفى 02.08ى الدرجة الكمية الختبار التحصيل المعرفى لمقرر كرة القدم بنسبة الفرق ف

بنسبة  )ثانيًا: أختار من بين االقواس(%( وفى 30.22بنسبة ) أسئمة الصواب والخطأ(
%( لصالح المجموعة التجريبية من طالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم بكمية التربية 06.55)

 عة سوىاج .جام –الرياضية 
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 المجموع أختار من بين القواس: ثانياا  أسئلة الصواب والخطأ: أولا 

 اختبار التحصيل المعرفى

   المجموعة التجريبية   المجموعة الضابطة
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سبب تقدم المجموعة التجريبية عمى أفراد المجموعة الضابطة في  الباحثان ويرجع
التحصيل المعرفي في كرة القدم إلى التأثير اإليجابي إلى استخدام استراتيجية التعمم التعاوني 
تاحة الفرصة لممتعمم  كأسموب تدريسي شامل يراعي الفروق الفردية ويخمق نوع من التشويق وا 

المؤدى( ليكون مسؤواًل عن  -المالحظ  -ليتحدى قدراتو والتغمب عمى االنطوائية ليقوم بدور )القائد 
تعمم األخرين, مما يتيح لكل طالب التعمم بصورة أفضل, ستنمى المساندة االيجابية بتعميم الطالب 

تزيد استراتيجية  وىذا ما يفقده كثير من األساليب التدريسية األخرى حيث  معًا في مجموعة صغيرة
التعمم التعاوني من التحصيل المعرفي من خالل توفير في مواقف فعمية حقيقية, كل ىذا أسيم في 

 تنمية الجانب المعرفي في كرة القدم . 
تيام  (, حسن2( )4140مصطفى سيد ) إمام كما تتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من

 (, دعاء22) Tsui Yuan (4140) نسوي يوا (,42( )4140(, محمد سالم )02( )4140)
إيناس ,(42) (4141فاروق عالء الدين ), (02( )4141) السيد (, رحاب02( )4141) وىيب

أمير , (40) (4102) محمود شريف(, 20( )4102) عايد بو ياسر(, 00( )4102محمد )
  Gari, Mylonasجاري مايموناس, (04( )4102(, باىرة عموان )2( )4102صبري )

 Anne Sturgessأنني ستيرجيسس , Jones (4102( )21) جونيس, (22) (4102)
Bees, C (4112 ), بييس وأخرون Aldridge (4100) (24) الدريدجي, (22) (4102)
أن استراتيجية التعمم التعاوني ليا Reis & McCoach (4112( )24 )(, ريس, ميكوتش 22)

التقميدية ومنيا تقسيم الطمبة إلي مجموعات مواصفات تختمف عن غيرىا من االستراتيجيات 
عشوائية أو غير عشوائية إلتمام وظائف محددة ليدرك الطالب أنو البد من االعتماد عمي أفراد 
المجموعة في عممية تبادل األفكار والنقاش والحوار ليتسنى لممجموعة النجاح كما وان النجاح 

وليس عمي تنافسيم وأنيم مسئولون عن  متوقف عمى قوتيم وليس عمي ضعفيم وعمي تعاونيم
 انجاز عمل كل فرد في المجموعة .

ان تصحيح الطالب لزميمو اثناء اداء الميارات يعد من االمور الميمة الباحثان وكما يري 
اليدف منيا مساعدة الطالب لبعضيم البعض من اجل تصحيح االخطاء اثناء االداء الحركي 

تعاوني باحتوائيا عمى المجموعة من المستويات متباينة من الطالب كذلك فان استراتيجية التعمم ال
جيد( كان لو االثر في ظيور نتائج عالية في التحصيل المعرفي, اذ ان ىذه  –متوسط  –)ضعيف 

 العممية ادت الى التقميل من الفروق الفردية في المستوى بين الطالب .
عاوني تعتبر احدى استراتيجيات التدريسية أن استراتيجية التعمم الت (4141عمي سالم )ويري 

التي جاءت بيا الحركة التربوية المعاصرة والتي اثبتت البحوث والدراسات العممية أثرىا االيجابي 
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في التحصيل الدراسي لمطالب والتي تقوم عمى تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة تعمل معا من 
 (.0:  07اجل تحقيق ىدف )
انو يتمثل دور المعمم  (4112(, فراس محمود )4112جودت وأخرون )سعاد ويشير كُل من 

في استراتيجية التعمم التعاوني في تحديد النتاجات وتوضيحيا وتقسيم الطمبة إلي مجموعات وتحديد 
عداد بطاقات العمل وتحديد زمن تحركيم داخل المجموعة ومالحظة أداء الطمبة  أدوار الطمبة وا 

عطائيم التعميمات الم ناسبة لمعمل, ويعمل عمي دعم التصرفات والسموكيات السميمة والمحافظة وا 
عمي استمرارىا وتشجيع الطمبة, ويعمل عمي رفع المعنوية لدييم كونيم يعممون في مجموعة واحدة 

(18 :122( ,)08 :58 .) 
أن استراتيجية التعمم التعاوني تسيم في تفاعل الطالب مع ( 4112محمد رضا )وكما يشير 

ب أخرين وشاركتيم أفكارىم والمواد بينيم وذلك لغرض دعم والتشجيع عمي االنجازات طال
 ( .53:  30األكاديمية, وكذلك لمساندة بعضيم البعض لغرض التعمم )

توجد فروق إحصائيًا بين متوسطات درجات  وبذلك يتحقق الفرض الثالث الذي ينص عمي:
ضابطة( في التحصيل المعرفي لكرة القدم لصالح القياسين البعديين لممجموعة )التجريبية, ال

 القياس البعدي لممجموعة التجريبية .
 حجم التأثير : -

 (00جدول )
استخدام استراتيجية التعمم التعاوني عمى التحصيل المعرفي لمطالب الموىوبين ذوى صعوبات حجم التأثير 

 جامعة سوىاج  –التعمم فى كرة القدم بكمية التربية الرياضية 

 االختبار المعرفى م

 (41المجموعة الضابطة )ن =  (41المجموعة التجريبية )ن = 

 مربع ايتا
 "4"ايتا

 قيمة
حجم 
 التأثير

 مقدار
 حجم التأثير

 مربع ايتا
 "4"ايتا

 قيمة
حجم 
 التأثير

 مقدار
 حجم التأثير

 مرتفع 2.00 2.010 مرتفع 55.21 2.000 أواًل: أسئمة الصواب والخطأ 1

 مرتفع 2.01 2.011 مرتفع 0.00 2.012 ثانيًا: أختار من بين االقواس 0

 مرتفع 52.10 2.011 مرتفع 52.10 2.002 المجموع 

 مرتفع 1.02ضعيف ، أكبر من  1.12* مربع ايتا = أقل من 
 مرتفع . 1.2متوسط ،  1.2ضعيف ،  1.4*حجم التأثير = 

( تـــأثير اســـتخدام اســـتراتيجية الـــتعمم التعـــاوني عمـــى التحصـــيل المعرفـــي لمطـــالب 6( وشـــكل )11يتضـــح مـــن جـــدول )
الموىوبين ذوى صعوبات الـتعمم فـى كـرة القـدم لممجموعـة التجريبيـة جـاء بمقـدار مرتفـع وتراوحـت قـيم حجـم التـأثير مـا 
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،  2.17( وىــى قــيم مرتفعــة أكبــر مــن 2.285:  2.220( وتراوحــت قــيم مربــع ايتــا مــا بــين )11.56:  2.77بــين )
بينما جاء تأثير التدريس بالطريقة التقميدية لممجموعة الضابطة بحجم تأثير مرتفع وبقيم أقل مـن المجموعـة التجريبيـة 
ـــى التحصـــيل المعرفـــي لمطـــالب  ـــتعمم التعـــاوني عم ـــة اســـتخدام اســـتراتيجية ال ـــأثير اإليجـــابي وفاعمي ـــى الت ممـــا يـــدل عم

 جامعة سوىاج. –وى صعوبات التعمم فى كرة القدم بكمية التربية الرياضية الموىوبين ذ

 
( حجم التأثير الستخدام استراتيجية حل المشكالت عمى التحصيل المعرفى لمطالب الموىوبين ذوى 2شكل )

 جامعة سوىاج –صعوبات التعمم فى كرة القدم بكمية التربية الرياضية 
 

أن تأثير استخدام استراتيجية التعمم التعاوني عمى التحصيل  (00جدول )يتضح من 
المعرفي لمطالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم فى كرة القدم لممجموعة التجريبية جاء بمقدار 

, 2.82( وىى قيم مرتفعة أكبر من  11.56:  2.77مرتفع وتراوحت قيم حجم التأثير ما بين )
، بينما جاء  2.17( وىى قيم مرتفعة أكبر من 2.285:  2.220وتراوحت قيم مربع ايتا ما بين )

تأثير التدريس بالطريقة التقميدية لممجموعة الضابطة بحجم تأثير مرتفع وبقيم أقل من المجموعة 
التجريبية مما يدل عمى التأثير اإليجابي وفاعمية استخدام استراتيجية التعمم التعاوني عمى التحصيل 

جامعة  –ىوبين ذوى صعوبات التعمم فى كرة القدم بكمية التربية الرياضية المعرفي لمطالب المو 
 سوىاج.

ذلك نتيجة استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تنمية التحصيل المعرفي  الباحثان ويرجع
جامعة سوىاج, األمر الذي أدي  –لمطالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم بكمية التربية الرياضية 

مصطفى سيد  إمام, وىذا ما يفق مع نتائج دراسة كل ة كفاءة وفاعمية عممية التعميم والتعممإلى زياد
 Tsui سوي يوان (,42( )4140(, محمد سالم )02( )4140تيام ) (, حسن2( )4140)

Yuan (4140) (22دعاء ,) فاروق , (02( )4141) السيد (, رحاب02( )4141) وىيب
(, 20( )4102) عايد بو ياسر(, 00( )4102حمد )إيناس م,(42) (4141عالء الدين )

, (04( )4102(, باىرة عموان )2( )4102أمير صبري ), (40) (4102) محمود شريف
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 المجموع أختار من بين القواس: ثانياا  أسئلة الصواب والخطأ: أولا 

 اختبار التحصيل المعرفى

  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة
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أنني , Jones (4102( )21) جونيس, Gari, Mylonas  (4102) (22)جاري مايموناس
, Aldridge (4100) (24) الدريدجي, Anne Sturgess (4102) (22)ستيرجيسس 

Reis & McCoach (4112 )(, ريس, ميكوتش 4112( )22) Bees, Cبييس وأخرون 
ان استراتيجية التعمم التعاوني تساعد الطالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم عمي تحقق  (24)

نموا كبيرا في الجانب االنفعالي بشكل مستمر وذلك بسبب التفاعل الكبير بين الطمبة والتغذية 
المناقشات والحوار واتخاذ القرارات التي تجعمو مستقاًل أما في الجانب االجتماعي الراجعة نتيجة 

فيكون باالتجاه األقصى نتيجة لمميارات االجتماعية التي يمارسيا باإلضافة إلي زيادة النمو في 
 الجانب المعرفي بشكل متطور ومتدرج.

نو من تعاون وتأزر بين طالب أن استراتيجية التعمم التعاوني وما تتضم الباحثان وكما يري
المجموعة الواحدة من اجل تحقيق المستوى االفضل كان لو بالغ االثر في ظيور النتائج بيذا 
الشكل االيجابي الذي ادى الى التفاعل النشط بين طالب المجموعة الواحدة مما ادى الى تحقيق 

 فائدة اكبر من عمل الطالب بشكل منفرد او منعزل بعضيم عن بعض 
أن التعمم من خالل استراتيجية التعمم التعاوني يعمل  (4112)عبد الرحيم عمر ويؤكد 

عمي تطوير ميارات االتصال المفظي )حركي, كتابي( بين الطالب داخل المجموعة باإلضافة إلي 
تنمية القدرة عمي التفكير الواقعي وتنمية القدرة عمي المشاركة والتعاون وضبط السموك واألعصاب, 

التعامل مع األخرين وتنمية قدرة الطالب عمي ممارسة دور القائد والتبعية وأيضا تنمية القيم  عند
 (.010: 06) االجتماعية واألخالقية
ان استراتيجية التعمم التعاوني تعتبر نشاط تعميمي يتم ( 4102إيمان عباس )وكما تؤكد 

لممعمومات بين المتعممين, حيث يكون تنظيمو كي يصبح التعمم معتمدًا عمى ترتيب جماعي متبادل 
 ( .36:  12كل متعمم مسؤول عن تعممو ويجري تحفيزه بزيادة تعمم االخرين )

 
 االستنتاجات : -

انطالقًا من نتائج ىذه الدراسة في ضوء المنيج المستخدم وفي حدود عينة وأدوات جمع 
 البيانات استخمص الباحثان :

وني ساىم بشكل أكثر ايجابية من التعمم التقميدي في حسين استخدام استراتيجية التعمم التعا .1
مستوى التحصيل المعرفي في كرة القدم لمطالب الموىوبين ذوى صعبات التعمم )قيد 

 البحث( .
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ان استخدام استراتيجية التعمم التعاوني ساىمة في مشاركة الطالب الموىوبين ذوى   .0
 صعوبات التعمم مع بعضيم البعض بشكل ايجابي .

تحسن مستوى طالب المجموعة التجريبية بشكل كبير في التحصيل المعرفي لكرة القدم  .3
 عن المجموعة الضابطة .

 أن استراتيجية التعمم التعاوني تعمل عمي زيادة مشاركة المتعمم في اكتساب المعرفة . .7
 

 التوصيات :
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بما يمي:

 
الكشف المبكر عن الطالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم مع توفير االساليب  .1

 واالجراءات الالزمة لذلك 
أىمية تطبيق االختبارات والمقاييس الخاصة بالكشف عن الطالب الموىوبين ذوى  .0

 صعوبات التعمم عمي جميع الطالب في جميع المراحل السنية 
ور في ميارات التفكير لدي الطالب الموىوبين تصميم برامج تدريبية جديدة لعالج أي قص .3

 ذوى صعوبات التعمم 
إجراء مزيد من الدراسات والبحوث في مجاالت تحديد ىوية الطالب الموىوبين ذوي  .7

 صعوبات التعمم من خالل التعرف عمى سماتيم الشخصية وتقيميم.
الموىوبين ذوى ممعممين لمساعدتيم في اكتشاف الطالب ل التدريبية تقديم بعض الدورات .6

 صعوبات التعمم ومعرفة كيفية التعامل معيم
العمل عمي تطوير مواطن الضعف لدي الموىوبين ذوى صعوبات التعمم من خالل تقديم  .5

 االنشطة المنيجية, ومساعدتيم عمي االبداع
تحديد انخفاض التحصيل الدراسى لدى الطالب الموىوبين كمًا وكيفًا من خالل المقاييس  .4

اختبارات القدرة عمى التفكير  –اختبارات التحصيل  –)اختبارات الذكاء المتعددة 
  2االبتكارى(

تحديد سموكيات انخفاض التحصيل الدراسي التى تحتاج إلى مواجية لمتغمب عمييا  .8
  2وتحسينيا

 تعزيز وتدعيم تقدير الذات لدى الطالب الموىوبين ذوى صعوبات التعمم . .2
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 المراجع
  العربية :اوال: المراجع  

أثر استخدام ثالثة اساليب تدريسية األمري والتدريبي والتبادلي عمى  (   :4102أحمد أمين محمد )  .0
تعمم ميارة التمرير في الكرة الطائرة, مجمة جامعة مؤتو لمبحوث 

 , العدد الثاني, األردن .31والدراسات, مجمد 
المصرية لكرة القدم, دار الوفاء لدنيا الطباعة رابطة األندية المحترفة  ( : 4104أحمد حسني خميل )  .4

 والنشر, اإلسكندرية .
الطالب الموىوبون ذوو القدرات متدنو التحصيل, العبيكان لمنشر,  (:4102أسامة محمد عبد المجيد )  .4

 الرياض, السعودية .
في تحسين  اثر استخدام استراتيجيتي التدريس )األمري والتبادلي( (:4102اسماعيل سعود العون )  .2

 33األداء الحركي والمياري في كرة السمة, مجمة جامعة النجاح, مجمد 
 (, نابمس، فمسطين.8)

استراتيجيات ونماذج معاصرة في تدريس التربية الرياضية في ضوء  ( :4144أشرف أبو الوفا )  .2
 البناء المعرفي, دائرة المكتبة الوطنية لمطابعة, عمان   

الفروق في العمميات المعرفية لدى عينة من الطالب الموىوبين ذوي  ( :4140)إمام مصطفى سيد    .2
صعوبات تعمم المغة اإلنجميزية والطالب العاديين في مرحمة التعميم 

(, كمية تربية, جامعة 12العدد ) –( 34األساسي باليمن, المجمد )
 اسيوط .

التعمم, قضايا التعريف والتشخيص المتفوقون عقميا ذوو صعوبات  (:4114الزيات فتحي مصطفي )  .2
, دار النشر 1( ط4والعالج, سمسمة عمم النفس المعرفي )العدد

 لمجامعات, القاىرة .
التعمم التعاوني والميارات االجتماعية, دار الكتاب الجامعي, االمارات  ( :4101امل جمعة عبد الفتاح )  .2

 العربية المتحدة.  
فاعمية استخدام استراتيجية التعمم التعاوني وفقا لمذكاءات المتعددة  (:4102أمير صبري بدير )  .2

عمى بعض ميارات كرة اليد لتالميذ المرحمة اإلعدادية, المجمة العممية 
(, المجمة 81(, عدد )01لمتربية البدنية وعموم الرياضة, مجمد )

ن, العممية لمتربية البدنية وعموم الرياضة, كمية التربية الرياضية لمبني
 جامعة حموان . 
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 التعمم التعاوني, دار المناىج لمنشر والتوزيع, األردن . ( :4102ايمان عباس الخفاف )  .01
فعالية برنامج قائم عمى قبعات التفكير الستة لتنمية السموك القيادي  ( :4102إيناس محمد عبد اهلل )  .00

 لدى الموىوبين ذوي صعوبات التعمم, مجمة التربية الخاصة, العدد
 (, كمية التربية, جامعة المنصورة.04)

تأثير اسموب التعمم التعاوني جدولة التمرين المكثف في تطوير بعض  ( :4102باىرة عموان جواد )  .04
الميارات االساسية بالكرة الطائرة لطالب الرابع االعدادي, مجمد 

 (, مجمة كمية التربية الرياضية, جامعة بغداد0(, العدد )02)
استخدام االسموب االمري والثنائي والشامل عمى تعمم ميارة اإلرسال  (:4140سعيد )جمال عمي   .04

(, العدد 72في الکرة الطائرة لدى طالب جامعة طيبة, مجمد )
 (, مجمة كمية التربية, كمية التربية جامعة االزىر.121)

والتطبيق(, الطبعة الثامنة, األعداد المياري لالعبي كرة القدم )النظرية  ( :4104حسن السيد ابو عبده )  .02
 مكتبة األشعاع الفنية, األسكندرية .

استخدام استراتيجية تسمق اليضبة المدعمة باألنشطة اإلثرائية في  (:4140حسن تيام عبد الاله )  .02
تدريس المغة العربية وأثرىا عل تحسين األداء القرائي وفيم المقروء 

التالميذ الموىوبين ذوي  وتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدي
(, كمية 88صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية, المجمة التربوية, العدد )

 التربية, جامعة سوىاج
فعالية برنامج إرشادي انتقائي لتنمية تقدير الذات لدي الموىوبين ذوي  (:4141دعاء وىيب عبد الحميد)  .02

 –مجمة كمية التربيةصعوبات التعمم ِمن تالميذ المرحمة اإلعدادية 
 ,كمية التربية, جامعة المنصورة .11العدد 

فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجية طرح األسئمة لتنمية ميارة حل  ( :4141رحاب السيد الصاوي )  .02
المشكالت لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم الموىوبين, مجمة 

المبكرة, جامعة (, كمية التربية لمطفولة 77الطفولة والتربية, عدد )
 دمنيور.

, دار وائل لمنشر 1التعمم التعاوني "نظريات وتطبيقات ودراسات",ط (:4112سعاد جودت وأخرون )  .02
 والتوزيع, عمان, األردن .

 تطبيقاتو(, عالم الكتاب, القاىرة   -استراتيجياتو -التعمم التعاوني )أسسو (:4112سناء محمد سميمان )  .02

الموىوبين ذوو التحصيل العممي المتدني, مركز ديبونو لتعميم التفكير,  : (4102سيد صالح عموي )  .41
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 عمان .
أثر برنامج قائم عمي اإلستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية عمي  ( :4102شريف محمود عبده )  .40

تنمية التفكير اإلبتكاري والمستويات الُعميا من التحصيل الدراسي لدي 
صعوبات التعمم في الحمقة اإلبتدائية, مجمة الطمبة الموىوبين ذوي 
 (, كمية التربية, جامعة بنيا115كمية التربية , العدد )

األمري( في تعمم وتحسين  –تأثير استخدام أسموبي التعمم )التبادلي  ( :4102عبد عمى الفرطوسي )  .44
, 02انجاز ميارة القفز العالي, مجمة كمية التربية األساسية, المجمد 

 , العراق.85العدد 
 الموسوعة الفنية لكرة القدم, دار الوفاء لدنيا الطباعة, األسكندرية. ( :4102عزت خيرت )  .44
 التعمم التعاوني, جامعة بغداد, العراق . ( :4141عمي سالم عطشان )  .42
لمنشر, , دار وائل 1مبادئ التعميم والتعمم في مجموعات تعاونية, ط (:4112عمر عبد الرحيم نصر اهلل)  .42

 عمان, االردن
فاروق عالء الدين عبد   .42

 (:4141الحسين)
تأثير استراتيجية التعمم التعاوني في تطوير سرعة االستجابة الحركية 

(, 13وبعض ميارات كرة القدم لطالب الصف الثاني متوسط, مجمد )
(, مجمة عموم التربية الرياضية, كمية التربية الرياضية, جامعة 4العدد )
 بابل .

التوجيو واالنتقاء الفني في كرة القدم , دار الكتب الوطنية ببنغازي,  (:4104فتحي الميشيش يوسف )  .42
 ليبيا.

التفكير الناقد اإلبداعي " إستراتيجية التعمم التعاوني في تدريس  (:4112فراس محمود مصطفي )  .42
المطالعة والنصوص اإلبداعي, عالم الكتب الحديث, جدار لمكتاب 

 عمانالعالمي, 
, 0صعوبات التعمم لممبتكرين والموىوبين, مكتبة األنجمو المصرية, ط ( :4102فكري لطيف متولي )  .42

 القاىرة.
األسموب الحر( عمى عممية  –تأثير اساليب التعمم )األسموب االمري  ( :4102كرارمو أحمد )  .41

سنة, مجمة  16-13انتقال أثر التعمم الحركي لدي الفئة العمرية 
 , جامعة البويرة, الجزائر.18, العدد 12المجمد  المعارف,
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اسيام بعض المتغيرات النفسية في التنبؤ بااللكسيثميا لدي عينة من  (:4112محمد رزق البحيري )  .40
التالميذ من ذوى صعوبات التعمم القراءة الموىوبين موسيقيًا, مجمة 

 , القاىرة .12( 7دراسات نفسية , )
 التعمم التعاوني, دار الفكر العربي, القاىرة (:4112)محمد رضا البغدادي   .44
 , القاىرة.4سيكولوجية الموىوبين والمتفوقين. دار العالم العربي, ط  (:4102محمد عوض عباس )  .44
نموذج إرشادي تكاممي مقترح لتنمية اإلبداع االنفعالي لدي التالميذ  ( :4140محمد محمد سالم )  .42

(, كمية 33التعمم, مجمة كمية التربية العدد )الموىوبين ذوى صعوبات 
 التربية, جامعة بورسعيد .

 استراتيجيات التعمم التعاوني, مكتبة عالم الكتاب الحديث, عمان .  ( :4100محمود داود الربيعي )  .42
 ميارات كرة القدم وقوانينيا, دار أسامة لمنشر والتوزيع, عمان, األردن ( :4104مشعل عدي النمري )  .42
 الموىوبون ذوو صعوبات التعمم, دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عمان   (:4104مصطفي نوري القمش )  .42
 المرجع الشامل في التدريب الرياضي, دار الكتاب الحديث, القاىرة ( :4101مفتي ابراىيم حماد )  .42
لمنشر  مناىج وأساليب تدريس الموىوبين والمتفوقين, دار المسيرة ( :4102نايفة قطامي )  .42

 والتوزيع, عمان .
تمرينات خاصة لتطوير دقة األداء الحركي والميارى لالعبي كرة  ( :4100ىشام ياسر حسن )  .21

 القدم, مركز الكتاب لمنشر، القاىرة .
المشكالت التي تواجو معممي صعوبات التعمم في اكتشاف الموىوبين  ( :4102ياسر بو عايد السميري )  .20

(, 51بمدينة ينبع, المجمة التربوية, العدد )من ذوي صعوبات التعمم 
 كمية التربية, جامعة سوىاج .

تدريب, دار الخميج لمنشر  –الميارات األساسية في كرة القدم : تعميم  ( :4102يوسف لزام كماش )  .24
 والتوزيع, عمان.  

   ثانيًا: المراجع االجنبية :

"Teachers' Perceptions of Students Who Are 
Learning Disabled and Gifted," Academic 
Leadership: The Online Journal : Vol. 

Aldridge, Patricia (2011) 43.  

Technology With Gifted Ld Children: Scamper Tool 
For Creativity. Paper presented at a West 

Anne Sturgess (2014): 44.  
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Bees, C. (2009): 45.  

The Effect of Student Teams Achievement Division 
(Stad) On Students’ Reading Comprehension 
Ability . JP3, Volume 1 No. 13, 

Cahyani, l. (2013) : 46.  
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48.  

Developing youth foot ball players, United States of 
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Relationship of teacher training levels to teacher 
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Unpublished doctoral dissertation, College of Social 
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Jones, R. (2014): 50.  
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Mccoach, D. Betsy & 
Siegle, Del. (2001). 
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throught cooperative learning 
Underachievement in Gifted and Talented Students 
with Special Needs, research paper, University of 
Connecticut. 

Reis, S. &McCoach, 
D.(2007): 

53.  

Smart Kids with Learning Difficulties, Routledge, 
605 Third Avenue, New York, NY 10017 

Rich Weinfeld, Linda 
Barnes (2021): 

54.  

101 multi – skill sports games (101 drills) ,New 
York . 

Stuart Rook (2014) : 55.  

Understanding the Social and Emotional Lives of 
Gifted Students, Francis Group, New York, NY 
10017 
 

Thomas.P.Heert (2021): 56.  

Scientific research trends in gifted individuals with 
autism spectrum disorder, National Taiwan 
University of Science and Technology, Taiwan, 
DOI: 10.1080/13598139.2021.1948394    

Tsui Yuan hang(2021): 57.  

What We Have Learned: Experiences in Providing 
Adaptations and 

Weinfeld, R.,Robinson, 
L. B., Jeweler, S. & 
Shevitz, B. R. (2005). 

58.  

Dynamic assessment for identification for twice-
exceptional learners exhibiting mathematical 
giftedness and specific learning disabilities. Roeper 
Review, 41(2), 129–142   

Whitebread, D. (2019): 59.  

  ثالثًا: شبكة المعمومات الدولية :

  :(4140المؤتمر الخميجي الخامس عشر لمموىوبين والمتفوقين )
 https://www.arabcgt.org/ 

60.  

نموذج لقيادة التعمم (:  4140لمؤتمر العممي لمموىوبين والمتفوقين عقميًا وذوي صعوبات التعمم )ا
  المتمركز حول الطالب الجامعي )الموىوبين والمتفوقين عقميًا وذوي صعوبات التعمم(

61.  

https://isharaonline-com.translate.goog/gccldc2021/_x_tr_pto=sc
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