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  مل ال  
هدف البحث إلى تحسين العمل الجماعي لدى طالب الصف الثامن المتوسط بدولة الكويت  
ــتـخدام مـهارات تطبيق التعلم   ة ـباســ ـــية في التربـية الفنـي ــميم وـحدة ـتدريســ من خالل تصــ
التعاوني. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في تحليل الدراسات والبحوث باإلضافة إلى  
ــين العمل الجماعى   ــلوب التعلم التعاوني لتحس ــبه التجريبي، حيث تم توظيف أس المنهج ش

 مقومات تحقق مدى تحكيم  أفراد عينة البحث. أما أدوات البحث فتمثلت في اســتمارة  لدى
 في النـشاط لموـضوع الرئيـسية التدريـسية ، والبنية بالوحدة  لفنىا النـشاط تخطيط عناـصر
البحث   للطالب عينة التعاونية الســلوكيات مالحظة التعاوني، وبطاقة التعلم  أســس ضــوء

 فى الطالب العمل الجماعي، باإلضـافة الختبار تحصـيلي لتبيان نتائج مقومات ضـوء في
التدريسـية ( (أنظر المالحق). وقد اقتصـر البحث على   الوحدة  موضـوع من الفنى الجانب

ــوائية ــف٦٠بواقع ( عينة عشــ ــط بدولة الكويت   ) طالب من طالب الصــ الثامن المتوســ
اختيروا عـشوائيا من إحدى المدارس التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية، ووزعوا على  

لباً. وقد تبين في ) طا٣٠مجموعتين ضـــابطة وأخرى تجريبية وتكونت كل مجموعة من (
 فى(الفنية  التربية فى تدريســية وحدة  كبيرة لتصــميم  ضــوء نتائج البحث وجود امكانية

 لدى الجماعى العمل لتحســـين التعاونى التعلم  باســـتخدام  )الزخرفية التصـــميمات مجال
الثامن المتوـسط بدولة الكويت، حيث تمثل هذا التأثير اإليجابي في مهارات  الصـف طالب

ــير ، والتطبيق والتعميم والمقارنة، وقد تم ذلك بعد تحليل المحتوى لتحديد المهارات   التفسـ
ــب   ــف الـثامن ـبدوـلة الكوـيت والتي تتـناســ المرتبـطة بـمادة التربـية الفنـية ـلدى طالب الصــ

 وأســلوب التعلم التعاوني، والتي وضــعت في بطاقة المالحظة كما جاء حجم تأثير الوحدة 
 التعاونى التعلم  باسـتخدام )  الزخرفية التصـميمات مجال فى(نية الف التربية التدريسـية فى

الثامن المتوســـط بدولة الكويت كبيرا   الصـــف الجماعى على أداء طالب العمل لتحســـين
ائج البـحث القبلـية والبـعدـية لنـتاج عـمل  ٨-لصــــالح المجموـعة التجريبـية ( أنظر ملحق  نـت
أســــلوب التعلم التعاوني قدم للطالب المفاهيم  أفراد عينة الدراســــة) ، حيث أن اســــتخدام 
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ــاعدهم   ــة، مما س ــورة واقعية وملموس ــميم الزخرفي  بص والحقائق العلمية المتعلقة بالتص
ــتراك الفعــال فى  على إدراك هــذه المفــاهيم، وعــدم إحجــام افراد المجموعــة عن االشــ

لى آراء اآلخرين  التفـسيرات والمناقـشات، واـشتراكهم في فى تبادل المعلومات، وتعقيبهم ع
بنحو بناء، وضـربهم ألمثلة أخرى مشـابهة للتصـاميم الزخرفية التي تم مناقشـتها، وما إلى  

  ذلك.
  العمل الجماعي.   -التعلم التعاوني  -: وحدة تعليميةالكلمات الدالة

 
  أوال: اإلطار المنهجي واإلجرائي للبحث 

  مقدمة: 
 أهمية كبيرة جدا المنهج الدراـسي  مكونات من لطرق واـستراتيجيات التدريس كمكون إن

ً  ترتبط ، حيث ً  ارتباطا  لعمل حقيقية ترجمة وهى األخرى ومكونات المنهج بعناـصر وثيقا
ً  المكون بهذا اهتمت الدراسـات التربوية فقد ،وعليه تالميذه  باالشـتتراك مع المعلم   ،ايمانا
  . وجه أكمل على المرجوة  األهداف إلى التي تؤدي الناجحة الطريقة بأنها

ــعى التي التربـية إن  التربـية الحوارـية ، هي إليـها معظم األنظـمة التربوـية  الواعـية تســ
 التكاملية ، أي التربية الديمقراطية المنتجة ،التعاونية التلقين ال العقل على  تفعيل  القائمة

  . )٤: ٢٠٠٥الحيلة  محمود (محمد، وليس التربية التسلطية التي تعتمد على الحفظ 
ال ة ظهر في مـج ـــي اضــ دريس عبر األعوام الـم اهج وطرق الـت دم المـن طرق  وفي ظـل تـق

بارًزا في هذا المجال   التدريس اـستراتيجية التعلم التعاوني واحتلت هذه االـستراتيجية مكانًا
أبرز   إلى أن اســـتراتيجية التعلم التعاوني تعتبر من (slavin) " ، حيث يشـــير" ســـالفن

ــرة في مـجال طرق الـتدريس ألنـها تتيح للتالمـيذ فرص التعليم والعـمل  االتجـ  اهات المـعاصــ
ــط ، والتـفاـعل مع المواقف المختلـفة التى ا والقـيام ـبدور إيـجابي نشــ تـقابلهم . كـما أن ـما  معـً

البيانات واألدلة والشـواهد ،   تتيح لهم فرص جمع  يتعرض له التالميذ من مواقف جماعية
وإصــدار األحكام ، ومن ثَمَّ يشــعرون بدورهم   متاًحا لتقويم األشــياء وكذلك يجدون المجال

قادرون على أن يعلموا أنفسهم وأن يساعدوا أقرانهم إلى درجة   وأنهم    في العملية التعليمية
  ).٢٧٦: ٢٠١٦(محمد جابر خلف هللا  يمكن أن يؤدى إلى تعلم أفضل  ما ، األمر الذي

ا " أرتزت ــً هو أحــد   حيــث يقول "أن التعلم التعــاوني (Artzt) وهــذا مــا يؤكــده أيضـــ
لحل مشكلة ما ،   استراتيجيات التعلم التى تتطلب من التالميذ العمل في مجموعات صغيرة 
ل فرد من ــعر ـك ث يشــ ا ، بحـي دف ـم ل معين أو لتحقيق ـه ام عـم ة  أو إلتـم أفراد المجموـع

موعته ، لذا يســعى  فشــل لمج بمســئوليته تجاه مجموعته ، فنجاحه أو فشــله بمثابة نجاح أو
ــاعدة ، وبذلك   كل فرد من أفراد ــيع روح التعاون فيما بينهم"  المجموعة لمسـ (عمرو  تشـ
   ).١٠٩: ٢٠٠٦جالل الدين أحمد 
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إنـها تعتـمد أســــاســــا على ـقدرة المعلم في دفع الطالب نحو التجرـيب   ة ـف ة الفنـي ا التربـي أـم
ومن ثم تتم عمليات التقويم  واالكتشــــاف في معطيات الفن بجوانبه المعرفية والتشــــكيلية، 

دراتهم  ــوء نواتج الطالب التي ترتبط بـق دان في ضــ ا  والتقييم في المـي دار ـم ة ومـق داعـي اإلـب
منتج إـبداعي يـنافس ـبه زمالءه  يمتلـكه ـكل ـطاـلب من عواـمل ـقد يـخاطر من خاللـها لتـقديم 

ا منهجياً  يمتلك العديد من معلمي الفن نموذج ويحوز رضا معلمه، ووفق ذلك السياق فقد ال
ــات   يدفع بطالبه نحو اإلقدام على ــوبة في ممارســ إجراء خطوات ترتبط بمخاطرة محســ

ــتـحداث واالبتـكار بعيداً   التربـية الفنـية تدفع بجميع الطالب إلى تعلم آلـيات حافزة نحو االســ
 لتأكيد مهارات تعاونية تؤـسس لتحدي الـصعاب والتفكير في البدائل والتنافـسية عن التهور

   ).٥٨: ٢٠١٥(محمد عبد العاطي عبد الشافي على التعاون القائمة 
  

  مشكلة البحث
 طرق تدريـسية المتوـسطة تكـسب طالب المرحلة ماـسة حاجة بوجود البحث مـشكلة تتمثل

الرئيســــى   المحور المتعلم  تعتبر والتي الحديثة التطورات التربوية مع فعالة، تتماشــــى
المهارات التعاونية   تنمية على االتقان، وتؤكد مسـتوى إلى بالتعلم  وتنادي التعليمية للعملية

جادة   البحث كمحاولة جاء هذا هنا ومن العلمية.  الجوانب مع جنب جنباً إلى والجماعية 
 فى ، وذلك التعلُّم التعاوني وأشـــكاله الجماعى من خالل تطبيق مهارات العمل لتحســـين

ــية وحدة  تصــميم  إطار  االطار بمثابة الوحدة  هذه  ث تكونالفنية ، بحي التربية فى تدريس
ب التعلم  ة التعليمي لجواـن ل فى – المنهج بمحتوى المرتبـط ال المتمـث ات مـج ــميـم  التصــ

    التعاونى.  لذا تنبع من مشكلةالبحث التساؤالت التالية: وبالتعلم  - الزخرفية
  )الزخرفية التصـميمات مجال فى(الفنية  التربية فى تدريسـية وحدة  تصـميم  امكانية ما -١

الثامن   الصـــف طالب لدى الجماعى العمل لتحســـين التعاونى التعلم  باســـتخدام مهارات
  المتوسط بدولة الكويت ؟ 

 باـستخدام ) الزخرفية التـصميمات مجال فى(الفنية  التربية التدريـسية فى الوحدة  أثر ما -٢
ين التعاونى التعلم  الثامن المتوـسط بدولة الكويت   الصـف طالب لدى الجماعى العمل لتحـس

  ؟  
 باـستخدام ) الزخرفية التـصميمات مجال فى(الفنية  التربية التدريـسية فى الوحدة  أثر ما -٣

  الثامن المتوسط بدولة الكويت ؟  الصف الفنى طالب األداء مستوى التعاونى على التعلم 
  

  أهداف البحث
    -يسعى البحث الحالي إلى ما يلي:

ية وحدة  تصـميم   -١ تخدام  )الزخرفية التصـميمات مجال فى(الفنية  التربية فى تدريـس  باـس
  الثامن المتوسط بدولة الكويت.   الصف طالب لدى الجماعى العمل لتحسين التعاونى التعلم 
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  )الزخرفية التصــميمات مجال فى(الفنية  التربية التدريســية فى الوحدة  أثر التحقق من -٢
ــين التعاونى التعلم  باســتخدام  الثامن المتوســط   الصــف طالب لدى الجماعى العمل لتحس

  بدولة الكويت.  
ـــية فى الوحدة  قـياس أثر -٣ ــميـمات مـجال فى(الفنـية  التربـية الـتدريســ  الزخرفـية التصــ
تخدام ) الثامن المتوسـط بدولة   الصـف الفنى طالب األداء مسـتوى التعاونى على التعلم  باـس

  الكويت.  
  

  فروض البحث 
ــميمات مجال فى(الفنية  التربية فى تدريســـية وحدة  يمكن تصـــميم  -١   )الزخرفية التصـ

ــين التعاونى التعلم  باســتخدام  الثامن المتوســط   الصــف طالب لدى الجماعى العمل لتحس
 بدولة الكويت.  

ــمنة بالوحدة توجد عالقة إيجابية بين عمليات تخطيط  -٢ ــطة المتض ــية فى األنش  التدريس
التعاونى وبين   التعلم  باســتخدام اســتراتيجية )الزخرفية التصــميمات مجال (الفنية  التربية

 الثامن المتوسط بدولة الكويت الصف طالب لدى الجماعى العمل تطبيقها لتحسين
البحث قبل   عينة الطالب مهارات أداء مســتوى فى احصــائية داللة ذات فروق توجد -٣

ــية الوحدة  تطبيق ً  التدريسـ ــين التعاونى التعلم  لمقومات وفقا وبعد   الجماعي العمل لتحسـ
 البعدى األداء لصالح تطبيقها

  

  أهمية البحث 
  تتمثل أهمية البحث في الجوانب التالية:

 التعاوني اـستخدام اـستراتيجية التعلم  في يتمثل تدريـسى مدخل تقديم  البحث فى يـسهم  قد -١
 المرحلة لطالب إثراء التفاعل ومهارات التعاون والعمل الجماعي في الفن وتطبيقاتها في

  . المتوسطة
وخارج   داخل اجتماعي كمطلب الفريق بروح والعمل التعاون علي الطالب تدريب -٢

ـسات آلفاق  بينهم  فيما والفردية التنافس إخضـاع نحو الطالب اتجاهات وتنمية التعليم  مؤـس
  الفريق. بروح والعمل التعاون

التقليدى   التعليم  إطار من المعلم  ينقل بما جودتها وتحقيق التعليمية العملية تحســــين -٣
العصــر   ومتطلبات تتفق جديدة  اســتراتيجيات  اســتخدام  إلى والتلقين الحفظ على المعتمد
 واكتـساب المهارات الفنية الجماعيمهارات التعاون والعمل  تعلم  من كبيرا  قدرا ً وتحقق

  وزيادة التحصيل الدراسي.
  

  حدود البحث
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الثامن  ) طالب من طالب الصف٦٠بواقع ( اقتصر البحث على عينة عشوائية -١
) طالب لكل ٣٠المتوسط بدولة الكويت موزعين لمجموعتين ضابطة وتجريبية بواقع (

  مجموعة. 
 التصاميم مجال فى التدريسية بالوحدة  المتضمن النشاط اقتصر البحث على تطبيق -٢

  .الكويتى التراث الشعبى من مستوحاة مجموعة أعمال لتنفيذ
  قوامها شهرا كامال.   زمنية مدة  البحث فى عينة مع اقتصر البحث على التجريب -٣
  

 منهجية البحث وأدواته 
ــافة إلى  ــات والبحوث، باإلض ــفي في تحليل الدراس ــبه  اتبع البحث المنهج الوص المنهج ش

التجريبي، حيث قام بتوظيف أســلوب التعلم التعاوني لتحســين التحصــيل والعمل الجماعى  
ــية فى الوحدة  أثر الفنية والتحقق من في عملية تدريس التربية  فى(الفنية  التربية التدريس

ط بدولة الكويت، الصـف طالب لدى  )الزخرفية التصـميمات مجال وقد قام   الثامن المتوـس
الباحث ببناء بعض الدروس بحيث تـصبح مناـسبة لكي تقدم بأـسلوب التعلم التعاوني، واتبع  
ــع طالب   ــابطة والتجريبية بحيث يخضـ ــميم التجريبي ذو المجموعتين الضـ الباحث التصـ
ــتخدام   ــع طالب المجموعة التجريبية للتعلم باسـ المجموعتين الختبار قبلي، ومن ثم يخضـ

ني بينما يخضـع طالب المجموعة الضـابطة للتعلم بالطريقة التقليدية،  أسـلوب التعلم التعاو
  ثم بعد ذلك يخضع طالب المجموعتين الختبار تحصيلي بعدي.  

  أما ادوات البحث فتمثلت في اآلتي:  
اختبار تحصــيلي من خالل صــياغة األهداف الســلوكية وتصــنيفها طبقاً للمســتويات   -١

ة، وا ارـن ــير، والمـق ة: (التفســ الـي ار على المجموعتين  الـت لتعميم، والتطبيق) وتطبيق االختـب
 الضابطة والتجريبية لتقييم أثر التعلم التعاوني على أفراد عينة البحث.  

 التعلم التعاوني. ضوء البحث في للطالب عينة التعاونية السلوكيات مالحظة بطاقة -٢
  . ونيالوحدة التدريسية المقترحة والقائمة أساسا على التعلم التعا -٣
 

  مصطلحات البحث
ــلة من  ــلس ــبقا يقوم بها التالميذ في صــورة س الوحدة التعليمية: هي دراســة مخطط لها مس

َعة :    ٢٠١٤( عمار ـشوقي سيفين تحت إـشراف المعلم وتوجيهه  األنـشطة التعليمية الُمتنّوِ
٦٣(  

المكونة أســـاســـا من أما إجرائيا فيمكن تعريف الوحدة التعليمية بأنها األنشـــطة التعليمية 
َعة تسـاعد على تقديم المعرفة  أنشـطة علمية، حيث تهيئ الوحدات فرَص نمو عديدة وُمتنّوِ

  المتكاملة، وتعتمد على إيجابية المتعلم.
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ــغيرة غير   -٢ ــيم التالميذ إلى مجموعات صــ ــلوب يتم فـيه تقســ التعلم التـعاوني: وهو أســ
)  ٢-٦يتراوح عدد أفراد كل مجموعة ما بين (مسـتويات معرفية مختلفة،  متجانسـة، تضـم 

ويتعاون تالميذ المجموعة الواحدة في تحقيق األهداف   -حسـب رؤية المعلم وتقديره  -أفراد
  )٦٣:  ٢٠١٤( عمار شوقي سيفين  المشتركة

أما إجرائيا فيمكن تعريف التعلم التعاوني في هذا البحث بأنه أحد أنواع التعليم المعاصـــرة  
فيها، لذا   ي تحـسين مهارات االتـصال والتعبير ، والتي يتأثر بها التلميذ ويؤثرالتي تـساعد ف

طاقات وتوظيفها في خدمة   كان هو العنصــر المســتهدف لإلفادة منه ومن كل ما يملكه من
  المجتمع عن طريق الفن . 

العمل الجماعي: ما هو ســوى إشــباع لرغبة فردية موجودة في كل فرد من المجموعة   -٣
ا ةالمتـع ك الرغـب ة ، وهي تـل ه، وـحب التعلم   وـن ه يثق ـب ذي يجعـل اك ـباآلخر األمر اـل ـباالحتـك

ــتيـعاب, ـفالمعرـفة ال ـتأتي إال ـباالحتـكاك مع اآلخرين، فـما ينقص أـحد ـما ، ـقد يـجده   واالســ
  ).١٤:  ٢٠١١(بشرى شاكر لدى اآلخر وهكذا 

ــاـعدة ـكل فرد لآلخر في المجموـعة الواـحدة  إن لزم األمر، ،   أـما إجرائـيا فيعرف ـبأـنه مســ
فالتلميذ يجد  الدعم والمـساندة من قبل اآلخرين، وبالمثل هم ينتظرون منه نفس الموقف إذا  

    ما احتاجوا إلى مساعدته.
  

  ثانيا: اإلطار النظري والدراسات السابقة
  اإلطار النظري -١
  مفهوم العمل الجماعي وأهميته وأسسه   -أ

مجموعة من األفراد لتحقيق هدف واحد محدد,   يقـصد بالعمل الجماعي التعاون الذي يؤديه
األداء ولكن يشــمل إحســاس األفراد باالحتياج لبعضــهم   ويجمع بينهم ليس فقط التعاون في

اركة في تنفيذ العمل  البعض وتقدير الخبرات العلمية والعملية للتخصـصـات المختلفة المشـ 
ك من منظور  ذـل ه وـك ل اـلذي يقوم ـب ــو في الفريق من منظور العـم دد دور ـكل عضــ ويتـح

  ).٤٥١:  ٢٠٠٣(ماهر أبو المعاطي أعضاء الفريق  ورؤية باقي
ة على ه العالـق ه موقف تكون فـي أـن ــف ـب اعي داـخل الصــ ل الجـم ك يعرف العـم ذـل تحقيق   ـك

ـــهل   لي ـفإن تحرك الفرد نحو تحقيقأـهداف الفرد واآلخرين عالـقة موجـبة وـبالـتا ـهدـفه يســ
 ).٥٩، : ٢٠٠١(حسين عبد العزيز الديني تحرك اآلخرين نحو تحقيق أهدافهم 

ويعرفه حسن وخطاب على أنه سلوك يشير إلى أنماط سلوكية يمكن مالحظتها في مواقف  
ــة  ــن ومحـمد خـطاب، التعلم الفعلـية داخل حجرات الدراســ ، ص  ٢٠٠٢(عـبد المنعم حســ

٧٣.( 
كما يعرف العمل الجماعي بأنه  مجموعة من المتعلمين داخل الصـــف الدراســـي  يتعاون  

ــهن البعض من ة أو تحقيق أـهداف دروس ـما في وـحدة   مع بعضــ أـجل إنـجاز مهـمة علمـي
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ــود   الـمادة ويتم ذـلك ــوال للـهدف المنشــ من خالل تـبادل اآلراء واألفـكار والمعلوـمات وصــ
 ).٣٨٢:  ٢٠١٤سعيد  (سميحة محمد

على تسـهيل التعلم،   واذا تحقق هذا االتجاه التعاوني في الموقف التعليمي فإنه سـوف يعمل
بشـــرط وجود تعاون فعلي  وزيادة عملية التحصـــيل، ويقوي االتجاهات اإليجابية للطالب
 ٢٠٠٠(ريهام الـسيد ـسالم بين أفراد المجموعة بحيث تفي هذه الجماعة باحتياجات الفرد 

 :١٠٩.(  
مجموعات صــغيرة   لعمل الجماعي هو أســلوب تعلم يتم فيه تقســيم التالميذ إلىكذلك فإن ا

ة ( تضـم مـستويات معرفية مختلفة ) ، يتراوح عدد أفراد كل مجموعة ما بين   غير متجانـس
أو   تحقيق هدف أو أهداف مشــتركة أفراد ، ويتعاون تالميذ المجموعة الواحدة في ٦ – ٤

شـــكل مجموعات صـــغيرة في تفاعل إيجابي   ة علىموقف تعليمي تعلمي يعمل فيه الطلب
عن تعلمه وتعلم اآلخرين بغية تحقيق أهداف   متبادل يشــعر فيه كل فرد على أنه مســؤول

  ).٨٧:  ٢٠٠٦( سعيد عبد العزيز مشتركة 
ــتجابات الفرد كما تمثل   ــفي مفهوم يعكس مجموع اسـ إن االتجاه نحو العمل الجماعي الصـ

ــلوـكه ــوـعات وال في ســ ــتـجاـبات  نحو الموضــ مواقف االجتـماعـية التي تختلف نحوـها اســ
 بحكم أن هذه الموـضوعات و المواقف تكون جدلية بالـضرورة، وتتـسم اـستجابات األفراد،

الفرد بالقبول بدرجات متباينة أو بالرفض بدرجات متباينة أيضــا" كما أن اســتجابة التلميذ  
في  وتبادل المـساعدة والمـشاركة أو الرفض في دراـسة المواد التعليمية مع زمالئه، بالقبول

ــل. وذـلك ألن التعلم   ــل إلى تعلم أفضــ المعلوـمات واآلراء واألفـكار، هي من أـجل التوصــ
ــلبية التي ــتجابات التلميذ اإليجابية والسـ تعبر عن رأيه حول   الجماعي ما هو إال قياس اسـ

ــة الدراســـية، ويتم ذلك في صـــورة لفظية، با ســـتخدام  التعاون مع زمالئه في أثناء الحصـ
الكلية لمجموعة االسـتجابات الصـادرة   مقياس االتجاه نحو العمل التعاوني، فهو المحصـلة

ــئولية ــة  عن الفرد بالموافقة على تحميل مسـ ــتلزم منه ممارسـ أداء عمل تعاوني محدد يسـ
ادل المعلوـمات   الـعدـيد من المـهارات االجتـماعـية ــارـكة في تـب والتـعاونـية عن طريق المشــ

والمســـاعدة مع زمالئه في إطار العمل في مجموعات صـــغيرة متعاونة  واآلراء واألفكار
ـــتدل عليـها   تعـمل ـكل منـها ــل ويســ ــول إلى نـتائج جـماعـية أفضــ كفريق عـمل واـحد للوصــ
ــور   بالدرجات التي ــل عليها الفرد في المقياس المعد لذلك ( نور الدين محمد عاشــ يحصــ

١٢:  ٢٠٠٧.(  
(جمال محمد موسى   :يد من األسباب منهاكما ترجع أهمية العمل الجماعي إلى العد 

٤٠٠١:  ٢٠٠٩ (  
ــان وتعقد وتعدد - ــكالت اإلنسـ ــكالت وتعدد   إن التزايد المتنامي في مشـ جوانب هذه المشـ

مختلف المهنيين في أكثر من تخصـــص   األســـباب المؤدية إليها ومن ثم الحاجة إلى جهود
ة إلى جهود عمل  جماعي من مهنيين متعددين لتحقيق  واحد للتعامل معها تنـشئ حاجة ماـس
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المتعددة وحل مشـــكالته فاألمر إذن يســـتلزم تعاون  الرعاية لإلنســـان وإشـــباع حاجاته
 .بروح الفريق مجموعة من المتخصصين يعملون

فريق العمل   يوفر العمل الجماعي اسـتخدام قدرات وخبرات ومهارات متعددة لألعضـاء -
التي تؤدي إلى   ق المعرفة والخبرة والمهارة كل في تخصــصــه مما يســاعد في توســيع نطا

 .الهدف بكفاءة وفاعلية تقديم أفضل خدمة ممثلة على أحسن وجه ممكن ومن ثم تحقيق
اـئدة من العـمل - اون أعضـــــاء الفريق لتحقيق الـهدف أكثر ـف الفردي حـيث إن لـكل  إن تـع

أهداف العمل  عضــو في فريق العمل معارفه وخبراته ومهاراته التي ال يســتطيع أن يحقق 
 .أدواره مع أدوارهم  بمفرده أو دون تعاون مع أدوار اآلخرين وتكامل

االجتماعية بين   عادة ما يؤدي العمل الجماعي إلى تدعيهم روح الفريق وتدعيم العالقات -
الجماعي أثناء عملهم معا  أعضـــاء الفريق وبالتالي يســـتفيد األعضـــاء أنفســـهم من العمل

ــتركـ  اـجات  لتحقيق األـهداف المشــ ة ، حـيث أن العـمل الجـماعي يركز أيضــــا على االحتـي
 والمهنية ألعضاء الفريق واالتصاالت بينهم كما يساهم في تحقيق عمل تعاوني الشخصية

   وتكاملي يعتمد فيه كل عضو على اآلخر ويتكامل معه النجاز العمل أو المهمة. 
 تالية للعمل الجماعي:األسس ال (Roger clough  2003 : 4) وقد لقد حدد روجر كلوج

معلومات كافية ودقيقة وهو  المشـاركة في صـنع القرار: حيث يتطلب صـنع القرار جمع -
كل أعضاء الفريق ثم تطرح البدائل   ما يحققه العمل الجماعي ويتم عرض المعلومات على

األعـضاء في ـصناعة القرار وال يـستأثر بها عـضو   للنقاش بطريقة ديمقراطية ويـشارك كل
 .قرار يجمع كل األعضاء كما يجب أن يلتزموا به , فاتخاذ القرار الجيد هومعين

طالما اتخذوا قرارات   المشـاركة في توزيع المهام: يتطلب التنفيذ مشـاركة كل األعضـاء -
ــب   ــاء ـكل حســ ــئولـيات والمـهام على ـكل األعضــ معيـنة, ـلذـلك يـجب أن يتم توزيع المســ

عـضو أو أعـضاء   ه وال يجب أن يحملتخـصـصه ويـصبح كل عـضو مـسئول عن أداء مهام
بأفضل صورة ممكنة وفي  كل العمل بل يجب أن يتعاون الجميع في أداء المهام لكي تؤدي

 .أقصر وقت ممكن
ــاركة في تقييم ما تم من أعمال: يعتمد العمل الجماعي على - ــاء   المش التعاون بين األعض

ــهم البعض من خالل ــاء لبعض ــمع األعض ــات الجماعية وأن  ال وبالتالي يجب أن يس مناقش
ــاء ــاعد األعضـ ــو معين على مالحظة نواحى   يتلقى كل فرد تقييما أمينا آلرائه فيسـ عضـ

الـضعف وتقديم العون والمـساعدة لمن يحتاجون من االعـضاء حيث يتعلم من أخطائهم كما 
تم من تقييم لكل عضــو وتقييم األهداف المتفق   يمكن أن يتم تغيير أســلوب العمل طبقا لما

  أداء الفريق.   ها وبالتالي يتحقق تحسن فيعلي
  
  التعلم التعاوني: مفهومه وأهميته وأهدافه وأشكاله  -ب 
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ــغيرة متـعاوـنة من  يعرف التعلم التـعاوني ـبأـنه "طريـقة للـتدريس يعـمل فيـها مجموـعات صــ
تويات أداء مختلفة، وذلك لتحقيق هدف مشـترك، ويتمُّ  تقييم كل فرد في  المتعلمين ذوى مـس

اتج الجـماعي ويتراوح ـعدد ـكل مجموـعة أفراد   ٧ -٢ـما بين  المجموـعة على أســــاس الـن
(ســناء محمد يعدُّ مرشــداً وموجها  يعملون معاً باســتقاللية تامة دون تدخل من المعلم الذى

  ). ٥: ٢٠٠٥سلمان 
اـعل   ــتراتيجـيات التعلُّم التي تعتـمد على التـف اوني يعتبر من أفضــــل اســ ويعتبر التعلُّم التـع

ــترك بين ــاني وتنمية المهارات االجتماعية من خالل التعاون المش (الديب  المتعلمين  اإلنس
  )٤٩:  ٢٠٠٥محمد مصطفى  

تركيب   كذلك يعرف التعلم التعاوني بأنه نشــاط تعليمي يتم تنظيمه كي يصــبح معتمداً على
ــؤوالً عن   تعلـمه، اجتـماعي متـبادل للمعلوـمات في مجموـعات، حـيث يكون ـكل متعلم مســ

  )٦:  ٢٠٠٦( محمد أبو كشك  ويتم تحفيزه لزيادة تعلمه 
ي يتم  لوب تدريـس يم الطلبة فيه إلى مجموعات صـغيرة   ويعرف التعلم التعاوني بأنه أـس تقـس

ــاطة، حيث تقوم كل مجموعة ــم بالبسـ بالواجبات المطلوبة، وعلى التالميذ أن يعملوا   تتسـ
  )٤٣:  ٢٠٠٣ي هارون (رمزي فتحاالختالفات الشخصية  معاً، واالبتعاد عن

للتعاون   كما أن التعلم التعاوني يعني إتاحة الفرصــــة للمجموعات الصــــغيرة من التالميذ
(محمد السـيد  الوقت  وتبادل المشـورة بينهم يكون لها أثر كبير في زيادة التحصـيل وتوفير

  ).٤٤:  ٢٠٠٨الكسباني 
والقيم والمـهارات العلمـية   ويعرف التعلم التـعاوني ـبأـنه "مجموـعة المعلوـمات واالتـجاـهات

المشـاركة والحوار الفعال فيما بينهم،   والفنية واالجتماعية التي يكتسـبها الطالب من خالل
التدريس التي تضمن العمل الطالبي الجماعي بصورة   معتمدين في ذلك على بعض نماذج

ــادها   تعاونية، وتعليم الطالب ــاً داخل مجموعات التعلم وتوجيهها وإرشــ ــهم بعضــ بعضــ
  ).٢١:  ٢٠٠٢(أحمد عبد الحميد العميرى وتقويمها 

درة  ادة الـق د، وزـي اـق ة التفكير الـن ه يســـــاعـد في تنمـي اوني في أـن ة التعلم التـع ل أهمـي  وتتمـث
ــين القـدرة علي التفكير, وينمي التعلم  التعـاوني   اإلبـداعيـة لـدى الطالب, وكـذلـك تحســ

هاإل ة، وـل اـع ل في الجـم ك من خالل العـم دي الطالب وذـل ة ـل الثـق ال في  حســـــاس ـب دور فـع
ــاب ــب للرأي، وتقبل أراء اآلخرين، واكتســ الثقة بالنفس.   تقليص وتناقص درجة التعصــ

وتحـسين مهارات االتـصال،   ويعمل التعليم التعاوني علي تكوين ـصداقات جديدة ومتنوعة،
ــاعد علي التفاعل اإليجابي والمتو افق مع البيئة االجتماعية المحيطة بالطالب، وينمي  ويسـ

موضــوعي في الحكم علي اآلراء ويتخلى عن  قدرة الطالب على العمل الجماعي، ويجعله
اـهات د من االتـج ة، ويزـي ذاتـي ل بروح الفريق و  اـل اون والعـم ل التـع ة مـث ابـي ة اإليـج اعـي الجـم

ــؤولـية، وتحـمل القـيادة والمـبادرة وا الـقدرة علي تحـمل ــارـكة في اتـخاذ القرار،  المســ لمتشــ
   ).١٣-١٢:  ٢٠٠٧(لينا هاشم روح االنتماء للجماعة  وتنمية
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 مسـتوى مقبول من العالقات االجتماعية في سـن السـادسـة من عمره، وال يكتسـب التلميذ
ــكالت قد تعيق حياته وتؤثر علي نجاحه قائم  ومما هو  .حيث من المحتمل أن يتعرض لمش

ــكل فعال ومؤثر علي النجاح   جدير بالذكر أن العالقات ــهم بشـ االجتماعية مع األقران تسـ
  ).  Conger Adams  2003 : 23(علي المستوي االجتماعي والمعرفي للفرد 

وللتعلم التعاوني عدة أشــــكال متنوعة ، إال أنها تشــــترك جميعاً في مبدأ التعاون الذي هو 
 يوـسف (خليل :ني  فيما يليأـساس العمل داخل المجموعات، وقد عدد أـشكال التعلم التعاو

  )٣٤:   ٢٠٠٦الخليلي 
يتم التركيز هنا علي التحصــيل الدراســي وما يحققه كل فرد   :فرق التحصــيل الطالبية -١

ان للتعلم وتتـنافس الفرق فيـما بينـها بحـيث تكون الفرـقة الـفائزة هي التي في الفرـقة من  إتـق
د  ل، إذ يتم عـق ـــي دل من التحصــ أـخذه تحقق أعلي مـع ة فترة التعلم ـي اـي ان في نـه جميع   امتـح

الفرقة الفائزة   الطالب علي انفراد، ويحـسب متوـسط درجات اإلفراد في كل فرقة، وتكافئ
 .بطريقة مناسبة

ات -٢ ارـي اب والمـب ة،   :فرق األلـع ات بين النظراء في الفرق المختلـف ارـي ا إجراء مـب يتم هـن
ــد بالنظراء بحيث يكون جميع الذين يتم اختيارهم  اختيار طالب واحد من كل فرقة  ويقصــ

ئلة حول مادة  بنفس التعلم   المـستوي التحـصيلي، ثم تعقد مباراة بين هؤالء باإلجابة علي أـس
ــبق لهذا الغرض، والطالب الذي يفوز ــكل مسـ في المباراة   التي يكون المعلم قد أعدها بشـ

 .نفسهاالجائزة  يكسب المكافأة لفرقته حيث يتلقى جميع أفراد هذه الفرقة
يتم في هذا النوع من التعلم التعاوني تقســــيم الطالب إلي فرق تســــاعد   :فرق التعلم معا -

 بعضا في الواجبات والقيام بالمهمات وحل األسئلة وفهم المادة داخل غرفة الصف بعضها
ــم  ــاط يتطـلب تـقديم تقرير عن العـمل، يـقدم التقرير ـباســ الفرـقة،   وـخارجـها. وإذا ـكان النشــ

الفرقة الفائزة بطريقة   االختبارات التحـصيلية ونوعية التقارير المقدمة تكافئ وحـسب نتائج
 .مناسبة

ويتم في هذا النوع من التعلم التعاوني تقســيم التالميذ إلي مجموعات  الفرق المتشــاركة: -
ــاوـية ــب ـعدد أفراد ـكل مجموـعة ويجتمع أفراد متســ ــيم ـمادة التعلم بحســ  تـماـما، ثم تقســ
ــؤول عن كل جزء، ثم يطلب من التالميذالمجموعة  ــخص المسـ الذين   الواحدة لتحديد الشـ

يتدارسـون الجزء   يتولون الجزء نفسـه من جميع الفرق االلتقاء معا في لقاء الخبراء، حيث
اعد بعضـهم بعـضا في فهم مادة هذا الجزء فهما تاما، ثم يعودون إلي   المخصـص لهم، ويـس

 .التي هم خبراء فيها زمالئهم هذه المادة مجموعاتهم األصلية ليتولوا تعليم 
ــي: - ــكلة أو   فرق التقصـ ــتراك الطالب في مشـ ويتم في هذا النوع من التعلم التعاوني اشـ

  .قضية معينة ودراستها بشكل متعمق، ثم تقديم تقرير بإنجاز الفرقة
  
  الدراسات السابقة  -ج
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الـحالي أي التعلم التـعاوني   تـناول ـعدد ال ـبأس ـبه من الـباحثين والتربويين متغيرات البـحث
ــة منى فرحات جريش (والعمل الجماعي كل على حدا، فقد  ــتخدام    )٢٠١٨دراسـ إلى اسـ

الوعي الفونولوجي والقراءة الجهرية لدى التالميذ   اســتراتيجية التعلم التعاوني في تحســين
حت  ) طفال تراو١٢ذوي ـصعوبات تعلم القراءة (الديـسليكـسيا) وتكونت عينة الدراـسة من (

) ذكور من ذوي صـعوبات القراءة  ٥) إناث، (٧) سـنوات، منهم (١٠-٨أعمارهم ما بين (
من ضــعف في القراءة. وقد توصــلت الدراســة إلى فعالية التعلم التعاوني في  الذين يعانون

    .والقراءة الجهرية لدى تالميذ المجموعة التجريبية. تحسين الوعي الفونولوجي
ــتـهدـفت دراســــة  ا اســ د بـنتكـم د بن ـفاروق الهواري   هـن عـبد هللا بن عـبد الـهادي و ـخاـل

الجهرية   إلى تعرف أثر التعلم التعاوني في عالج بعض مشــــكالت تعلم القراءة  )٢٠١٧(
ــتخدم  ــبه   لدى تلميذات الصــف الرابع االبتدائي، ولتحقيق هذا الهدف اس الباحثان المنهج ش

والـضابطة، وـصممت لذلك عددا من  التجريبي المعتمد على تـصميم المجموعتين التجريبية
ــطي   ــل الباحثان إلى وجود فرق بين متوسـ األدوات، ومواد المعالجة التجريبية. وقد توصـ

 تلميذات المجموعة الضـابطة والتجريبية، لصـالح المجموعة التجريبية في عالج درجات
ــاـفة، والـحذف، والتكرار والقراءة المتقطـعة، واإلـبدال ــكالت الـتالـية: (اإلضــ ـعدم  و المشــ

ــتبدال)،  كذلك هدفت  ــابهة في المخرج واالس ــوات المتش دراســة يحلف  التمييز بين األص
ــى ( ــتخدام عالقات التعلم التعاوني بين  ٢٠١٧خليفة موس ) إلى التعرف على مصــادر اس

الطالب الذين يدرـسون أي موـضوع في الفـصل. وهذا قد يـساعد المعلمين من أي موـضوع  
غات األجنبية والرياضــيات أو العلوم االجتماعية. وقد  ســواء كان ذلك الل في أي مســتوى،

ــتبانة   ــفي التحليلي، حيث تمثلت أداة الدراســة في اس اعتمدت الدراســة على المنهج الوص
ا ( ة قوامـه اـنات .  ١٢٠وزـعت على عيـن ة من أـجل جمع البـي ة بنـغازي الليبـي ) معلم في ـمديـن

الب وزيادة مسـتوى الدافعية لديهم،  وقد بينت الدراسـة أهمية التعلم التعاوني في تحفيز الط
ــاركة  ــائح لجعل التعلم نشــط والمش ــرورة اتباع المعلمين النص ــة بض وقد أوصــت الدراس

دراســة كل من ســونام مهتا وأران كالشــيرثا  وهدفت  .المســتاوية في الفصــول الدراســية
ار حول)  ٢٠١٤( ــع أفـك اوني من خالل وضــ ة التعلم التـع ة   إلى التعرف على أهمـي كيفـي

ةتطب اعـي ارات االجتـم أثيره على المـه اوني وتقييم ـت دريس   يق التعلم التـع اء ـت ة أثـن اونـي والتـع
التي تقوم على تعليم   Jigsaw تقنية العلوم في المسـتوى الثانوي. واعتمدت الدراسـة على 

ــلت   ــين كذلك توصــ ــة من أجل تقييم الذكاء والفروق بين الجنســ مجموعات غير متجانســ
ــة الزاروس ( ــتراتيجية التعلم التعاوني في الت )٢٠١٤دراســ ي هدفت إلى معرفة اثر اســ

مقارنة بطريقة تعليم األقران على تحصـيل الطالب خصـوصـا من ذوي صـعوبات التعلم،  
ــل بكثير من طريـقة تعلم   ــتراتيجـية التعلم التـعاوني أفضــ ــتـخدام اســ لنتيـجة مـفادـها أن اســ

ل الطالب ـــي ادة تحصــ ــي في مـادة   األقران، والتي أدات بطبيعـة الحـال إلى زـي دراســ اـل
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الرياضـــيات، كما دلت النتائج أن التدريس في مجموعات صـــغيرة أدى إلى تحســـين أداء  
  الطالب في حل األسئلة الرياضية، وزيادة تحصيلهم بصورة أفضل من الطريقة التقليدية

دراســة درو أما فيما يتعلق بالدراسـات التي تناولت العمل الجماعي للطالب فقد اسـتهدفت 
ــون  إلى التعرف على إيـجابـيات العـمل الجـماعي اـلذي يالحظ بكثرة في  )٢٠١٨(طومســ

ــفي   ــتخدم الباحث المنهج الوصـ المدارس األمريكية اإلبتدائية بوالية كاليفورنيا ، حيث اسـ
التحليلي حيث اعتمد على أداة اســتبانة اســتطالعية وزعت على عينة من معلمي المدارس  

ون   ١١٥إلضـافة إلى مالحظة عينة مكونة من اإلبتدائية في والية كاليفورنيا با تلميذ يدرـس
في والية كاليفورنا . وقد توصـلت الدراسـة إلى وجود رضـا بمسـتوى عالي لدى المعلمين  
حول العمل اإليجابي وما يسـفر عنه من إيجابيات تنعكس على شـخصـية التلميذ من تفاعل  

دراســـة   بلخير  صــلت اجتماعي ومشــاركة فاعلة في مختلف األنشــطة الصــفية. كما تو
إلى أهمية العمل الجماعي لما له من دور إيجابي في زيادة التحصــــيل  )  ٢٠١٦درهيمي (

الدراســـي لدى الطالب حســـب ما جاء في آراء المعلمين عينة الدراســـة،ولم تختلف نتائج  
والتي هدفت إلى التعرف على   )٢٠١٦دراـسة جاـسم علي الكندري (الدراـسة الـسابقة عن 

اقع ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة     التطوعي وأهم مجاالته، وكذلك توضيح  أشكال العمل
التعرف على وجود فروق دالة إحصــائيا بين   كلية التربية األســاســية في الكويت، وأيضــا

الجنس، الســنة الدراســية، المشــاركة في األعمال ) الطلبة بدولة الكويت تعزي لمتغيرات
ــة إلى ــلت الدراس ــبة لترتيب محاور ثقافة   التطوعية)، حيث توص عدة نتائج منها أنه بالنس

أفراد عينة الدراسـة من طلبة كلية التربية األسـاسـية بدولة   العمل التطوعي من وجهة نظر
ة: محور مفهوم   الـث الي من المرتبـة األولى إلى الـث ب على النحو الـت ت، جـاء الترتـي الكوـي

 ب محور آليات العمل التطوعي،التطوعي في المرتبة األولى وشــاركه نفس الترتي العمل
ـــبة لتوفر عـبارات ثـقافة العـمل التطوعي   .ثم أخيرا محور معوقات العـمل التطوعي وبالنســ

فقد جاءت النـسب في مجملها بدرجة كبيرة وذلك من وجهة نظر عينة الدراـسة. وعدد قليل  
  .متوسطة، وعبارة واحدة بدرجة ضعيفة جاء بدرجة

لمتغير الجنس   اســـة، فقد وجدت فروق دالة إحصـــائيا تعزيأما فيما يتعلق بمتغيرات الدر
ــائيا تعزي ــالح اإلناث، وال توجد فروق دالة إحص ــاركة في  (ذكر/ أنثى) لص لمتغير المش

الدراســـية (األولى، الثانية، الثالثة،   األعمال التطوعية (نعم، ال)، وبالنســـبة لمتغير الســـنة
ــنة   الرابعة) ال فروق دالة إحصـــائيا إال في محور معوقات العمل التطوعي لصـــالح السـ

  الثانية.
  
  اإلطار الميداني  -٢
  عينة البحث (الضابطة والتجريبية):  -أ
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تم اختيار مدرسة أبو القاسم الشابي المتوسطة للبنين بمنطقة مبارك التعليمية بدولة الكويت  
الدراســة منها قاعات قصــديًا، لوجود إمكانيات تقنية داخل المدرســة تســاعد على إجراء 

ـــكل جـيد، وـقد بلغ حجم العيـنة ( ــف الـثامن  ٦٠كبيرة ومجهزة بشــ ) ـطالـبا من طالب الصــ
) طالب وضابطة عددها  ٣٠المتوسط، وقسم أفراد العينة إلى مجموعتين، تجريبية عددها (

  ) طالب، والجدول اآلتي يوضح توزيع أفراد عينة البحث.٣٠(
  ) ١جدول (

  توزيع أفراد عينة البحث
المجموع    العدد  المجموعة   الصف  المدرسة 

  الكلي
مدرسة أبو  

القاسم الشابي 
  للبنين 

  ٣٠  تجريبية   الثامن 
٦٠  ً   طالبا

  ٣٠  ضابطة   الثامن 

  
  متغيرات البحث:  -ب
  التعاونى. التعلم  باستخدام مهارات الفنية التربية فى تدريسية المتغير المستقل: وحدة  -
  المتغير التابع: العمل الجماعي وأداء أفراد عينة البحث في مادة التربية الفنية   -
  

  أدوات البحث  -ج
لإلجابة عن أســــئلة البحث والتحقق من الفروض اســــتخدم الباحث بطاقة المالحظة كأداة  
ـــيل والعـمل الجـماعي ـلدى الطالب وـقد ـقام أيضــــا بتحلـيل   لجمع البـياـنات وقـياس التحصــ
ــب   ــمـنة من منـهاج الترية الفنـية والتي تتناســ المحتوى لتـحديد المـهارات واألهداف المتضــ
الوحدة التدريسـية المصـصـمة وأسـلوب التعلم التعاوني للصـف الثامن المتوسـط، حيث قام  
ــتـخدام التعلم التـعاونى في  ــيلي لتقويم أداء المتعلمين الســ الـباـحث ـبإـعداد االختـبار التحصــ

الخاـصة بالتـصميم الزخرفي للـصف الثامن بمادة التربية الفنية.   مقترحةالوحدة التدريـسية ال
د   ــيلي، وتـحدـي ة، تـحدـيد ـهدف االختـبار التحصــ الـي المراـحل الـت ار ـب اء ـهذا االختـب وـقد مر بـن
ـــفات   ــلوب التعلم التـعاوني، كـما ـقام الـباـحث ـبإـعداد ـجدول المواصــ األـهداف التعليمـية ألســ

ــا لتـحدـيد ـعدد المفردا ــير،  لالختـبار وأيضــ ــتوـيات (التفســ ت الالزـمة لـكل ـهدف في مســ
ة   ائـي ا النـه ــورتـه ار في صــ ث بلغ ـعدد فقرات االختـب ة، والتعميم، والتطبيق)، حـي ارـن والمـق

) أـسئلة (ـسؤالين نظري)  ٤) فقرات، كذلك قام الباحث بـصياغة مفردات االختبار في (١٠(
ــير، والمقارنة، ــتويات (التفســ ــتوى من مســ ــؤال تطبيقي الختبار كل مســ والتعميم،   وســ

ــول على قيمــة معــامــل كودر   والتطبيق). وإليجــاد معــامــل ثبــات االختبــار، تم الحصــ
  ) يوضح ذلك: ٣لكل لالختبار ككل طبقاً للمعادلة التالية: وجدول (  ٢٠ريتشاردسون 



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
 

  

 
١٥٣  

 
  

  ف  ٢مج ع  –ك ٢ع   ن             ٢٠ر
  ك ٢ع                   ١-ن                

ف : مجموع تباينات مفردات أداة  ٢ك : التباين مج ع ٢رات عن : عدد الفقحيث إن : 
  القياس

  )٣جدول (
  ٢٠يوضح عدد الفقرات ومعامل كودر ريتشارد سون 

  ٢٠معامل كودر ريتشارد سون   ن  
  ٠٫٩٢٨  ٤  الدرجة الكلية لالختبار

 
اوني  دام التعلم التـع ــتـخ ارات اســ ة والتي تحتوي مـه ة المالحـظ اـق ا تم اـعداد بـط والمراد  كـم

ــين العمل الجماعي لدى أفراد عينة البحث ،  وأخيرا تم   قياس أثر التعلم التعاوني في تحسـ
ــية وفق أســلوب التعلم التعاوني وذلك وفق تحليل المحتوى،   تصــميم تصــميم وحدة تدريس

  وتحليل خصائص المتعلمين، وتطبيقها:
ار بتطبيق اال داخلي لالختـب ا جرى التحقق من صـــــدق االتســـــاق اـل ة  كـم ار على عيـن ختـب

) طالب، وتم حســاب معامل ارتباط بيرســون بين درجات كل ٦٠اســتطالعية مكونة من (
فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار الذي ينتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج  

) يوضــح معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات االختبار  ٤). وجدول (SPSSاإلحصــائي (
  لكلية لالختبار.بالدرجة ا

 
 

  )٤جدول (
  معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مستوى الهدف  رقم السؤال في االختبار

  ٠٫٠٥دالة عند   ٠٫٦٣٩  التفسير السؤال األول

  ٠٫٠٥دالة عند   ٠٫٦٦٨  المقارنة السؤال الثاني

  ٠٫٠٥دالة عند   ٠٫٨٥٣  التعميم الثالثالسؤال 

  ٠٫٠٥دالة عند   ٠٫٨٥٤  التطبيق السؤال الرابع

ــير جدول ( ــائياً  ٤ويش ) إلى أن معامالت ارتباط فقرات االختبار باالختبار ككل دالة إحص
ــالحية  ٠٫٠٥عند داللة (  ــاق الداخلي مرتفعة مما يؤكد صــ )  وهذا يعنى أن درجة االتســ

ــدق االتســاق الداخلي للمهارات، قام الباحث بحســاب  االختبار  للدراســة. وللتحقق من ص
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مـعامالت االرتـباط بين درـجة ـكل مـهارة من مـهارات االختـبار والمـهارات األخرى، ـكذـلك  
  ) يوضح ذلك٥كل مهارة بالدرجة الكلية لالختبار وجدول ( 

  )٥جدول (
ختبار والمستويات األخرى مصفوفة معامالت ارتباط كل مستوى معرفة من مستويات اال
  لالختبار وكذلك مع الدرجة الكلية

  التطبيق  التعميم  المقارنة  التفسير  الدرجة الكلية لالختبار  مستوى المعرفة
        ١  ٠٫٩٢٥  التفسير

      ١  ٠٫٦٧٤  ٠٫٧٣٢  المقارنة 
    ١  ٠٫٥٦٨  ٠٫٦٢٥  ٠٫٨٢٩  التعميم

  ١  ٠٫٦١٨  ٠٫٥٩٨  ٠٫٨٩٥  ٠٫٩١٩  التطبيق
الجدول السابق أن جميع المهارات ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية يتضح من 

). وهذا يؤكد أن االختبار ٠٫٠٥لالختبار ارتباطاً ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة (
  يتمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.

وتني ) اختبار مان ١ومن أجل تحليل نتائج البحث استخدم الباحث ما يلي (  
)Mann-WhitneTest ) ،(٢) ،معادلة ايتا   :           ٣) حجم التأثير (z  2      =
"   η2"  

                                                                    4  +z 2       
 
 
 
 
 

  نتائج البحث
  الفرض األول 

ــميم   - ــية وحدة  يمكن تصـ ــميمات مجال فى(الفنية  التربية فى تدريسـ   )الزخرفية التصـ
ــين التعاونى التعلم  باســتخدام  الثامن المتوســط   الصــف طالب لدى الجماعى العمل لتحس

  بدولة الكويت.  
تم التحقق من الوحدة التدريســــية المقترحة بناء على آراء المحكمين بما تضــــمنته الوحدة  

الب وما إلى ذلك من التدريسـية من أهداف تعليمية وتربوية دروس وتفاعالت المعلم والط
واجبات وأنشـطة وتقييم عند نهاية كل حصـة،  حيث تأكد من إمكانية نجاح تصـميم الوحدة  

 التعاونى التعلم  باسـتخدام ) الزخرفية التصـميمات مجال فى(الفنية  التربية التدريسـية  فى
    الطالب عينة البحث. لدى الجماعى العمل لتحسين
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  الفرض الثاني  
ــية فى إيجابية بين عمليات تخطيط األنشـــطة المتضـــمنة بالوحدة توجد عالقة -  التدريسـ

التعاونى وبين   التعلم  باســتخدام اســتراتيجية )الزخرفية التصــميمات مجال (الفنية  التربية
  الثامن المتوسط بدولة الكويت.   الصف طالب لدى الجماعى العمل تطبيقها لتحسين

حث بتحليل المحتوى لتحديد المهارات المرتبطة  للتحقق من صـــحة الفرض الثاني، قام البا
بمادة التربية الفنية لدى طالب الصـف الثامن بدولة الكويت والتي تتناسـب وأسـلوب التعلم  
ـــها على   ــبـحت ـجاهزة وتم عرضــ ـــعت في بـطاـقة المالحـظة وأصــ التـعاوني، والتي وضــ

من صــدق  مجموعة من المختصــين في المناهج وطرق التدريس بغرض التحكيم، والتأكد 
ــورتها النهائية،، حيث تمثل هذا التأثير اإليجابي   وثبات البطاقة حتى تكون جاهزة في صــ
ــتـخدام اختـبار   ــير ، والتطبيق والتعميم والمـقارـنة . كـما ـقام البـحث ـباســ في مـهارات التفســ

)Mann-Whitne Test  ــيــل الطالب في ــط درجــات تحصــ )  للمقــارنــة بين متوســ
  ) يوضح نتائج هذا الفرض.٦طة في االختبار. وجدول (المجموعتين التجريبية والضاب
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  )٦جدول (
) ومستوى الداللة للتعرف Z) وقيمة (Uيوضح متوسطات الرتب ومجموع الرتب قيمة (

إلى الفروق في االختبار البعدي المعد للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية 
  والضابطة

متوسط   العدد  المجموعة  المستوى
  الرتب

مجموع 
  الرتب

 قيمة
)U(  

قيمة 
)Z(  

مستوى 
  الداللة

    ٣٥٦  ٢١٫١٩٠  ٣٠  تجريبية بعدي  التفسير
٣٦  

٣٫٤٧٥  
  دالة عند

  ١٧٥  ١٠٫٨١٥ ٣٠  ضابطة بعدي  ٠٫٠٥
    ٣٤٩  ٢١٫٧٩٠ ٣٠  تجريبية بعدي  المقارنة

٤٥  
٣٫٥٤٤  

  دالة عند
  ١٨٠  ١١٫٢٣٢ ٣٠  ضابطة بعدي  ٠٫٠٥

    ٣٣٣  ٢٠٫٨٥٥ ٣٠  تجريبية بعدي  التعميم
٥٩  

٢٫٦٧٦  
  دالة عند

  ١٩٤  ١٢٫١٦١ ٣٠  ضابطة بعدي  ٠٫٠٥
    ٣٤٠  ٢١٫٣٥٥ ٣٠  تجريبية بعدي  التطبيق

٥٠  
٢٫٩٩٠  

  دالة عند
  ١٨٥  ١١٫٦٥١ ٣٠  ضابطة بعدي  ٠٫٠٥

الدرجة 
  الكلية

    ٣٧٠  ٢٣٫١٩١ ٣٠  تجريبية بعدي
٢٢  

٤٫٠٤٥  
  دالة عند

  ١٥٧  ٩٫٨٢١ ٣٠  ضابطة بعدي  ٠٫٠٥
) وهذا ٠٫٠٥" دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة "

يعني رفض الفرض الصفري، و قبول الفرض البديل، بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة 
) بين متوسط درجات الطالب في المجموعة  ٠٫٠٥=  αإحصائية عند مستوى ( 

ختبار البعدي لصالح طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة، في اال
  التجريبية. 

  " باستخدام المعادلة التالية :η2   وإليجاد حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا "
z  2   "   =   η2"  

                                                               4  +          z 2              
  )٧جدول (

" للدرجة الكلية لالختبار η2 ) و"Zيوضح حجم التأثير للدرجة الكلية لالختبار قيمة (
  إليجاد حجم التأثير

  حجم التأثير  Z  z 2  +4 z 2  η2  المستوى
  كبير  ٠٫٧٥٥  ١٦٫٠٧٥  ١٢٫٠٧٥  ٣٫٤٧٥  التفسير

 كبير  ٠٫٧٦١  ١٦٫٥٥٩  ١٢٫٥٥٩  ٣٫٥٤٤  المقارنة 
 كبير  ٠٫٦٤٤  ١١٫١٦٠  ٧٫١٦٠  ٢٫٦٧٦  التعميم

 كبير  ٠٫٦٩١  ١٢٫٩٤٠  ٨٫٩٤٠  ٢٫٩٩٠  التطبيق
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 كبير  ٠٫٧٨٠  ١٤٫١٨٣  ١٠٫١٨٣  ٣٫١٧١  الدرجة الكلية
اسـتخدام أسـلوب  ) بأن حجم التأثير كبير. ويعزو الباحث ذلك إلى أن ٧يتضـح من جدول (

التعلم التعاوني قدم للطالب المفاهيم والحقائق العلمية المتعلقة بالتصميم الزخرفي  بصورة  
ــاعدهم على إدراك هذه المفاهيم وفهمها ، كما أن ما يقدمه التعلم   ــة مما سـ واقعية وملموسـ

ل  التعاوني من تفاعل بين الطالب أنفســــهم وبينهم وبين المعلم من تفاعل مباشــــر من خال
تراكهم   ات، واـش يرات والمناقـش تراك الفعال فى التفـس عدم إحجام افراد المجموعة عن االـش
في فى تبادل المعلومات، وتعقيبهم على آراء اآلخرين بنحو بناء ، وضــربهم ألمثلة أخرى  
مـشابهة للتصاميم الزخرفية التي يتم مناقشتها، ومقارنة تصميم زخرفي ما بتصاميم أخرى  

ــتـها ،  عربـية أو ـعالميـ  ــاميم الزخرفـية التي يتم مـناقشــ ة، والخروج بفكرة ـعاـمة عن التصــ
بالمالحظة الدقيقة التى تؤدى الى اســتنتاجات عامة ، ومســاعدة بعضــهم البعض كلما لزم  
ذ   ائج ـه ت نـت د اتفـق د التطبيق. وـق ا بينهم عـن ادل االدوار فيـم األمر  ، مع الحرص على  تـب

)، ودراسـة  ٢٠١٧كل من يحلف خليفة موسـى ( البحث مع اإلطار النظري ونتيجة دراسـة
) الذين أجمعوا على فاعلية أســلوب التعلم التعاوني  laZarus, 2014دراســة الزاروس (

وزيادة تحصـيل المتعلمين على اختالف مسـتوياتهم الدراسـية بصـورة أفضـل من الطريقة  
  التقليدية.  

  
  الفرض الثالث 

ــائية داللة ذات فروق توجد ــتوى فى احصـ قبل   البحث عينة الطالب مهارات أداء مسـ
ــية الوحدة  تطبيق ً  التدريسـ ــين التعاونى التعلم  لمقومات وفقا وبعد   الجماعي العمل لتحسـ

البعدى. فبناء على نجاح الوحدة التدريـسية المقترحة واألعمال الفنية   األداء لـصالح تطبيقها
ــابطة والتجريبية (أنظر ملحق  تائج البحث القبلية والبعدية  بعص ن ٥ –للمجموعتتين الضــ

ــة. ) فقد اتضــح صــحة الفرض الثالث.  ويعزو الباحث ذلك   لنتاج عمل أفراد عينة الدراس
إلى أن اسـتخدام أسـلوب التعلم التعاوني أتاح للطالب الفرصـة للتفسـير والمقارنة والتعميم  

ــلوب التعلم التعاوني فر ل ــتمر، عالوة على كون أس ــب ومس ــكل مناس لطالب  والتطبيق بش
إمكانية التفاعل بشـكل مباشـر مع زمالئهم ومع المعلم نفسـه وذلك لالسـتفسـار عما صـعب  
عليهم من معلومات أو مهارات . وهذه النتيجة تتفق مع اإلطار النظري للدراســـة وأيضـــاً  

) حول وجود فرق ذو  ٢٠١٦مع النتائج التي توصــلت إليها دراســة جاســم علي الكندري (
ً  المتعلمين مهارات أداء داللة إحصــائية لمســتوى  لتحســين التعاونى التعلم  لمقومات وفقا

  البعدى.   األداء وبعد تطبيقهم ألدوات دراساساتهم لصالح الجماعي العمل
  

  وفي ضوء نتائج البحث الحالي فإنه يوصي بما يلي:  
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التربية توظيف أسلوب التعلم التعاوني في تقديم المقررات الدراسية خصوصا مادة  -١
  الفنية  في مؤسسات التعليم الخاص والعام بدولة الكويت.

  توظيف الوحدة التدريسية المصممة في هذا البحث بالعملية التعليمية.  -٢
استحداث دروس أكثر في مادة التربية الفنية بجميع المراحل المتوسطة تحاكي وتعتمد  -٣

  على أسلوب التعلم التعاوني. 
ادي لمشروعات أسلوب التعلم التعاوني في المدارس المتوسطة بدولة توفير الدعم الم  -٤

  الكويت.
تقديم المادة العلمية من خالل أسلوب التعلم التعاوني من أجل لزيادة اآلأر وجذب  -٥

  اهتمام وانتباه الطالب.
  

  المصادر والمراجع 
مـستوى   امر على). تأثير أـسلوبي التعلم التعاوني و األو٢٠٠٢أحمد عبد الحميد العميرى (

مقارنة " (رـسالة   أداء رفعة النطر في رفع األثقال لطالب كلية التربية الرياـضية " دراـسة
 المنصورة. ماجستير غير منشورة)، كلية التربية الرياضية، جامعة

النفس، مجلة الوعي اإلســالمي،   وعلم  الدين بين الجماعى ). العمل٢٠١١بشــرى شــاكر (
  . ٢٧-١٧ع واألربعون بعد المئة، عدد يناير، دولة الكويت، العدد التاس

ــي (رســالة  ٢٠١٦بلخير درهيمي ( ) العمل الجماعي ودوره في تحســين المردود المدرس
  بسكرة، الجزائر.    خيضر محمد دكتوراة غير منشورة)، كلية العلوم اإلجتماعية جامعة

ــم علي الكندري ( ــية  ). ثقافة العمل التطوعى لدى طلبة كلية ٢٠١٦جاسـ ــاسـ التربية األسـ
بدولة الكويت : دراســة ميدانية، مجلة العلوم التربوية، مصــر، المجلد الرابع والعشــرون،  

  .١٨٨-١٥٧العدد األول، عدد يناير ، 
اركة بين ). العالقة٢٠٠٩جمال محمد موـسى (  األـسر جماعات عضـوية في الطالب مـش

ابهم  و الطالبية ة : الجماعي مهارات العمل إكـس  الطالبية األـسر طالب على مطبقة دراـس
ــورة في المؤتمر اإلجتماعية العالي للخدمة المعهد في  العلمي بالقاهرة، ورقة بحث منشـ

ــرون الثاني الدولي ــين للخدمة والعش ــر)، كلية – ( الحياة  نوعية االجتماعية وتحس  مص
 . ١٥٤-١٢٣حلوان، كلية التربية، المجلد الثامن،  جامعة ، اإلجتماعية الخدمة

). وـضع مقياس لألـسلوب المفـضل في التعلم. مجلة كلية  ٢٠٠١حـسين عبد العزيز الديني (
التربية، مصـر، جامعة األزهر، كلية التربية، المجلد الخامس، العدد السـادس، عدد مارس 

 ،٣٩٥ -٣٦٣ . 
ل ــف خلـي دريس٢٠٠٦الخليلي. ( يوســ ارات التعليم  مراحـل في العلوم  ). ـت ام، اإلـم  الـع

 والتوزيع. للنشر القلم  دة، دبي: دارالمتح العربية
 ). علم نفس التعلم التعاوني. القاهرة: عالم الكتب.٢٠٠٥الديب محمد مصطفى (
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 ). اإلدارة الصفية. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.٢٠٠٣رمزي فتحي هارون (
  في تنمية ). فاعلية اســتراتيجية التعلم المتمركز حول المشــكلة٢٠٠٠ريهام الســيد ســالم (

ـــيل والتفكير االبتـكاري واالتـجاه نحو العـمل التـعاوني في ـمادة  العلوم ـلدى تالمـيذ   التحصــ
 التربية، جامعة طنطا التعليم األساسي (رسالة ماجستير غير منشورة) كلية

 ). تعليم التفكير ومهاراته. عمان: دار الثقافة.  ٢٠٠٦سعيد عبد العزيز (
 المـشكلة حول المتمركز التعلم  اـستراتيجيتي اـستخدام  ). فعالية٢٠١٤ـسعيد ( محمد ـسميحة
ــيل البنائي والتعلم   لدى العلوم  مقرر في التعاوني العمل نحو االتجاه  وتنمية على التحص
الكويت، المجلد  – التربوية الطائف، المجلة بمحافظة المتوســــط الصــــف الثاني طالبات

الثامن والعـشرون، العدد الثاني عـشر بعد المئة، جامعة الكويت، كلية الترية، مجلس النـشر  
 .   ٣٦٣ -٤٢١العملي، عدد سبتمبر، 

). التعلم التعاوني أـسـسه، إـستراتيجياته، تطبيقاته، القاهرة: عالم  ٢٠٠٥ـسناء محمد ـسلمان (
 الكتب.

تالميذ   ثر أسلوب التعلم التعاوني على تحصيل). أ٢٠٠٢عبد المنعم حسن ومحمد خطاب (
كلية التربية، مصــر   تلميذات الصــف الثاني اإلعدادي في العلوم واتجاهاتهم نحوها، مجلة
 .  ٨٨-٥٣،العدد الثامن والعشرون، جامعة األزهر ، كلية التربية، عدد يناير، 

في تعليم   ). التدريس في عصــر الكوكبية : بحوث معاصــرة ٢٠١٤عمار شــوقي ســيفين (
 الرياضيات. القاهرة: عالم الكتب.

د ( ة٢٠٠٦عمرو جالل اـلدين أحـم اوني في تنمـي ــتـخدام التعلم التـع ة اســ اعلـي ارات  )، ـف مـه
األزهرية واتجاهاتهم   تـصميم مواقع اإلنترنت التعليمية لدى معلمي الحاـسب اآللي بالمعاهد

ــر ة ، الـعدد الواـحد والثالثون  -نحوـها، مصــ ة التربـي ة كلـي ة ، ـجامـعة األزهر  مجـل بـعد المـئ
 ١٧٩-١٠٩بمصر، كلية التربية، عدد ديسمبر ، 

ــم ( ــس النظرية ومميزاته، وتوجيهاته التطبيقية، رام  ٢٠٠٧لينا هاش ). التعلم التعاوني، أس
  هللا، فلسطين:  منشورات مركز القطان.

ـ ٢٠٠٣ـماهر أبو المـعاطي ( اهرة: مركز وتوزيع نـشــ ة. الـق اعـي ر  ). ـمدـخل الـخدـمة االجتـم
 جامعة حلوان. -الكتاب الجامعي

). أثر اســتخدام االســتقصــاء التعاوني على أداء بعض المهارات  ٢٠٠٦محمد أبو كشــك (
 الحركية، األردن:  كلية التربية الرياضية األردنية.

باني ( يد الكـس والرياضـيات واللغة   ). التدريس نماذج وتطبيقات في العلوم ٢٠٠٨محمد الـس
 العربي. تماعية، القاهرة: دار الفكرالعربية والدراسات االج
ابر خلف هللا ( د ـج ة  ٢٠١٦محـم ات اإللكترونـي دـي المنـت اوني ـب دام التعلم التـع ــتـخ ) . أثر اســ

ة  امـع ة ـج ة التربـي دى طالب كلـي ة الوعي التكنولوجي ـل دي في تنمـي اوني التقلـي والتعلم التـع
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ة وعلم النفس األزهر،  ة للتربـي ات العربـي امـع اد الـج ة اتـح د الرابع   –مجـل ا،  المجـل ــورـي ســ
 .   ٣١٠، ٢٧٥عشر، العدد الثالث، جامعة دمشق ، كلية التربية، عدد يونيو، ، 

 ماوراء إـستراتيجيات على قائم  تدريـسي ).  نموذج٢٠١٥محمد عبد العاطي عبد الـشافي (
ــياغة لمدخل المعرفة ــوبة المخاطرة  على مقومات اإلقدام  لصـ ــات على المحسـ  ممارسـ
ــيا الفنية/ مجلة التربية ــيا جمعية - امس ــر، جامعة  – الفن طريق عن التربية إمس  ٦مص

الشــؤون  مديرية  -أكتوبر، كلية التربية ، المجلد الثاني، العدد الرابع، عدد أكتوبر ، مصــر
 . ٥٦  -٤٩االجتماعية بالجيزة، 

ة ( محمود محـمد اوني التعلُّم  ). أثر٢٠٠٥الحيـل ائم  التـع  الخبراء في مجموـعات على الـق
ر والمؤجل اق لطلبة التحصـيل المباـش ، مجلة   التربوية العلوم  كليات في التعليم  تصـميم  مـس

ة آل دد الرابع، ـجامـع ــر، الـع اـلث عشــ د الـث ارة، األردن، ، المجـل ة  المـن البـيت ـباألردن، كلـي
 . ١٩٨-١٦٧التربية، عدد يونيو، 

). التعلم التعاوني: اســتراتيجية أصــيلة في التدريس.  ٢٠٠٨منير الحريش ومنى الغامدي (
 الرياض: مؤسسة المفردات للنشر والتوزيع.

ــور ( ــتراتيجية التعلم التعاوني المدعم  ٢٠٠٧نور الدين محمد عاشـ ــتخدام إسـ ). فاعلية اسـ
تخـصص   -المتعددة فيالتحـصيل مادة الخامات والمعادن لطالب المرحلة الثانويةبالوـسائط 
 واتجاهاتهم نحو العمل الجماعي (رـسالة ماجـستير غير منـشورة)، كلية التربية، الميكانيكا

 جامعة المنصورة.  
ــاب طالبات  ٢٠١٧هند بنت عقيل الميزر ( ــتراتيجية التعلم التعاوني في اكسـ ) . فعالية اسـ

درـيب  دي،  الـت ــلوك التوكـي داني الســ ة، الجالمـي اعـي ة اإلجتـم ة الـخدـم ة  مجـل ــرـي ة المصــ معـي
بعون، العدد الثامن، جامعة الملك   -مصـر -لألخصـائيين اإلجتماعيين  المجلد الخامس والـس

 .١٦٨-١٣٣عبد العزيز بالملكة العربية السعودية، كلية اآلداب،  عدد يناير ، 
 ). أســـاليب ومبادئ واســـتراتيجيات التعلم التعاوني، المجلة٢٠١٧يحلف خليفة موســـى (

ليبيا،   – بنغازي ، العدد الثالث والعشـرون، جامعة - بالمرج التربية كلية - العالمية الليبية
   .١٢١-٨٩عدد فبراير، 
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