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صف التاسع في مبحث
أثر استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني على تحسين تحصيل طلبة ال ّ
التربيّة الفنيّة
The Effect of Using Collaboration Learning Strategy on
Development the Nine Grade Students Achievement in Art
Education
منذر العتوم
Monther Atoum
قسم الفنون التشكيلية ،كلية الفنون الجميلة ،جامعة اليرموك ،االردن
بريد الكترونيmonzeral@hotmail.com :
تاريخ التسليم ،(2014/5/8) :تاريخ القبول(2015/2/4) :
ملخص
ھدفت ال ّدراسة الحالية إلى التعرّف إلى أثر استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني على تحسين
تحصيل الطلبة في مبحث التربيّة الفنيّة ،وقد أجريت ال ّدراسة على طلبة الصّف التاسع في
المدارس الحكوميّة في محافظة )قصبة( المفرق من العام الدراسي 2013/2012م ،واستخدم
الباحث في دراسته المنھج التجريبي بوجود مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية ولتحقيق أغراض
ال ّدراسة أع ّد الباحث قائمة وبطاقة رصد لتقويم أعمال الطلبة .تكون مجتمع ال ّدراسة من جميع
طلبة الصّف التاسع في مديرية قصبة المفرق ،وت ّم تحديد مدرستين واحدة للذكور وأخرى
لإلناث ،بحيث تحتوي ك ّل مدرسة على شعبتين من طلبة الصّف التاسع واحدة منھما ضابطة
واألخرى تجريبية ،وقد ت ّم عشوائيا اختيار ) (60طالبا وطالبة من الشعب األربعة وفق
المجموعة والجنس ،وقد أظھرت النتائج بعد تحليلھا إحصائياً إلى ّ
أن ھناك فروقا ً ذات داللة
احصائية عند مستوى الداللة بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيّة لتحصيل الطلبة،
وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة ،وبھذا تبين ّ
أن طريقة التعلّم التعاوني كانت ذات أثر
فاعل في زيادة تحصيل الطلبة ،وفي إنماء وتطوير المھارات الفنيّة لديھم قد يعزى لفاعلية ھذه
الطريقة في إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الطلبة ضمن المجموعة الواحدة عكس الطريقة
التقليديّة ،كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )  (0.05= αتعزى لمتغير
الجنس  ،كذلك أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية )  (0.05= αتعزى لمتغيري
الطريقة والجنس والتفاعل بينھما ،وق ّدم الباحث العديد من التوصيات أھ ّمھا :إجراء المزيد من
ال ّدراسات باستخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني على متغيرات جديدة كاإلبداع الفني والتربيّة
الجمالية والتذوق الفني وعلى عينات ومراح ّل دراسيّة مختلفة ،وإجراء دراسات أخرى جديدة
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"......  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني على1968

 ودعوة معلمي،بتصميمات وأدوات قياس مختلفة عن تلك التي اعتمدت في ال ّدراسة الحالية
 وتطبيق استراتيجيّة التعلّم التعاوني على،التربيّة الفنيّة إلى استخدام استراتيجيّات التعلّم التعاوني
.مباحث دراسيّة أخرى وصفوف أخرى
 تعليم، التربيّة الفنيّة، أساليب- تدريس، تعلّم تعاوني، تحصيل دراسي:الكلمات المفتاحية
.وتعلّم أساسي
Abstract
The study aims to investigate the effect of using collaboration
learning on development the nine grade student's achievements in Art
Education. The study was conducted for 9th graders in public schools in
Al-Mafraq Government in 2012\2013. The researcher used the
experimental approach based on control and experimental groups. To
achieve the objective of the study, a checklist was used to asses students'
work. then compared it with traditional method. Two schools, one for
male and other for female, two schools were identified, each containing
two sections of 9th grade (Experimental and control in each). The sample
of the study was chosen randomly and totaled (60) male and female
students from four classes according to group and gender. The
appropriate statistical procedures were performed on the collected data
The study showed that there is statistically significant differences due to
the teaching method used, in favor of experimental group students and
this shows that collaboration learning method has an effective effect in
increasing students' achievement and has a positive effect in developing
students' technical skills. The effectiveness of this method contributed in
increasing the opportunity to participate of all students within the
experimental group compared to the traditional method. The study results
also showed that there are statistically significant differences at (α=0.05)
contributes due to gender, and the results showed that there are
statistically significant differences at (α=0.05) due to the teaching method
and the interaction between teaching method and gender. Based on these
results, the study recommended that future research may examine the use
of collaboration learning strategy on developing other skills such as
creativity, aesthetic education and art taste. The study also recommended
the use of other research designs, different instruments for data collection
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and to encourage teachers to use collaborative learning strategy in other
school subjects.
Key words: Achievement, cooperative learning, Instruction,
Methods, Art Education, Teaching and learning, Basic stage.
المقدمة
ظھرت استراتيجيّة التعلّم التعاوني كإحدى استراتيجيّات التدريس في الدول الغربيّة منذ
بداية القرن العشرين حين ق ّدم جون ديوي ھذه االستراتيجيّة لتدريس ال ّدراسات االجتماعيّة من
أجل تحقيق مجموعة من األھداف المنھجيّة بفاعليّة عالية ،وازداد االھتمام باستراتيجيّة التعلّم
التعاوني خالل فترة الثمانينات والتسعينات نظ ًرا للعديد من ال ّدراسات التي أشارت إلى أنّھا قادرة
على زيادة تحصيل الطلبة في الجوانب األكاديميّة واالجتماعيّة المختلفة في العديد من المباحث
الدراسيّة .إضافة لذلك ،فإ ّن التعلّم التعاوني كاستراتيجيّة تدريس تعتبر أح ّد البدائل المناسبة
الستراتيجيّات التدريس التقليدي التي ھيمنت على الحقل التربوي ألكثر من )(150عام القحطاني
).(Al Qahtani, 2000
وتع ّد استراتيجيّة التعلّم التعاوني إحدى االستراتيجيّات التي تركز على المتعلّم كمحور
أن ھذه االستراتيجيّة تعتمد على ّ
لعمليّة التدريس حيث ّ
حث المتعلمين على التعلّم ،ورفع أدائھم
ّ
التحصيلي ،وتنمية مھاراتھم وخبراتھم خالل عملية التعلم وإكسابھم المعارف المختلفة في خبرة
التعلّم ،ويعتمد التعلّم التعاوني كاستراتيجيّة تدريس على العمل الجماعي للمتعلمين والتعاون فيما
بينھم ،وتبادل اآلراء واألفكار من أجل التوصل إلى فھم جيد لمادة التعلّم المق ّدمة في حصة التعلّم
التعاوني ،وتعمل ھذه االستراتيجيّة على زيادة فاعليّة المتعلمين خالل الموقف التعليمي التعلّمي
الصّفي ،كما وتع ّد طريقة التعلّم التعاوني من طرق التدريس غير المباشرة التي يلجأ إليھا المعلّم
في عملية التدريس حيث يعمل على تقسيم الطالب إلى مجموعات عمل تعاونيّة يتبادلون فيھا
اآلراء واألفكار ويعملون على تقويم اآلراء المطروحة واتخاذ القرارات الجماعيّة المناسبة من
أجل الوصول إلى فھم أفضل لمحتوى التعلّم ،وخالل استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني ،فإ ّن ك ّل
متعلّم في المجموعة يكون مسؤوالً عن تعلمه ويتم تحفيزه بالمشاركة الفاعلة مع زمالئه اآلخرين
من أفراد مجموعة التعلّم التعاوني نزال ).(Nazzal, 2009
يعرّف التعلّم التعاوني كمفھوم عام على أنّه أحد طرق التدريس التي يكون فيھا المتعلّم قادراً
على مساعدة نفسه على التعلّم من خالل عملية شرح محتوى مادة التعلّم للمتعلّمين اآلخرين
الموجودين في مجموعة التعلّم التعاوني أو من خالل التعلّم من اآلخرين .ويتكون نموذج التعلّم
التعاوني من خمسة عناصر رئيسة كما لخصھا موندي وماكسويل Kupcznski, Mundy
) (&Maxwell, 2012ھي:
−

التعاون اإليجابي بين المتعلمين األعضاء في مجموعة التعلّم التعاوني.
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−

ّ
أن ك ّل متعلّم مسؤول بشك ّل فردي عن عمليّة تعلمه.

−

ّ
أن ھناك تفاعالً مباشراً بين المتعلمين من أجل زيادة التواصل فيما بينھم.

−

استخدام المھارات االجتماعيّة بشكل فاعل.

 −إجراء عملية معالجة جماعية للمعلومات المقدمة.
يع ّد التعلّم التعاوني كما ذكر ريلي و اندرسون )(Riley & Anderson, 2006
أحد أشكال التعلّم الفاعل ،والتعلّم الفاعل يقوم على مبدأ أنّه يمكن تسھيل عملية التعلّم بين الطلبة
من خالل السماح لھم بتدريس أقرانھم ،والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز اكتساب المعرفة
ال ُمد ّرسة واالحتفاظ بھا .وأشارت نتائج مجموعة من ال ّدراسات ب ّ
أن التعلّم التعاوني قادر على
ّ
تحقيق مستويات أعمق من فھم المادة المق ّدمة في الحصة ،كما أنه قادر على تعزيز
قدرات التفكير الناقد ،وقادرا أيضا ً على تحسين مھارات ح ّل المشكالت والتحصيل لدى الطلبة
مقارنة مع طرق التدريس التقليديّة .وبالتاليّ ،
فإن التعلّم التعاوني أكثر قدرة على زيادة
ّ
تحصيل الطلبة في المباحث الدراسيّة المختلفة إضافة إلى أنه أح ّد طرق التدريس الحديثة التي
تساعد على تحسين مستوى خبرة التعلّم لدى طلبة المراحل الدراسيّة المختلفة ريلي و اندرسون
).(Riley & Anderson, 2006
وأكد باتريك ) (Patrick, 2012على ّ
أن استراتيجيّة التعلّم التعاوني تقوم على تعزيز
وتطوير المھارات األكاديميّة وتقوية العالقات االجتماعيّة اإليجابيّة بين الطلبة وتساعد على ح ّل
النزاعات والتنافس بين مجموعات الطلبة من مختلف مستويات التحصيل ،ولذلك ّ
فإن التعلّم
التعاوني أكثر قدرة على ايجاد صفوف متجانسة قائمة على التعاون ،باإلضافة إلى دورھا في
تعزيز خبرات التعلّم ،وقادرة أيضا ً على تطوير مستوى الطلبة في المباحث الدراسيّة المختلفة،
وتلبية حاجات الطلبة من ذوي المستويات المختلفة.
تع ّد حصص التربيّة الفنيّة من الحصص الدراسيّة التي تقوم على التفاعل اإليجابي بين
مجموعات الطلبة ،ونظراً أل ّن األنشطة الفنيّة )الرسم والتصوير ،الخزف ،النحت ،فن الجرافيك،
أن تكون جماعيّةّ ،
وغيرھا( ھي نشاطات يمكن ّ
فإن استخدام التعلّم التعاوني في حصص التربيّة
الفنيّة يوفر فرصا ً فريدة للتعلّم ويساھم في زيادة القدرات اإلبداعيّة لدى الطالب ،ويسود حصص
التربيّة الفنيّة التقليديّة مجموعة من العالقات الخطيّة بين المعلم والطلبة مما يعني ّ
أن فرص
التواصل الفاعل بين المعلم والطالب قد تكون قليلة نسبيا ً .وھذا ينطبق بطبيعة الحال على
التواصل بين الطلبة أنفسھم مما يعني ّ
أن استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني في حصص التربيّة
ّ
الفنيّة لھا دور كبير في إمكانية تبادل الخبرات بين مجموعات الطلبة المختلفة ،والتعلم التعاوني
يقوم أساسا على التشارك والتعاون بين الطلبة مما يحفزھم على تبادل األفكار واآلراء واستخدام
طرق الحوار المختلفة مما يؤدي في نھاية األمر إلى تحسين قدراتھم اإلبداعيّة واإلبتكارية،
ويصبح المتعلّم في حصة التعلّم التشاركي في مبحث التربيّة الفنيّة متعلّم فاعل وبالتالي يساعد
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ذلك على بناء نشاط التعلّم على أساس األفكار التي حصل عليھا المدرس من طالبه
ماي).(May,2011
مشكلة الدّراسة واسئلتھا
تع ّد حصة التربيّة الفنيّة من الحصص المھملة في البرنامج الدراسي ،حيث يعتبرھا الكثير
من مدراء المدارس ومدرسي الت ّخصصات األخرى أنّھا من المواد الترفيھية ويقوم في أغلب
األحيان مدرسي المواد العلمية وغيرھا من تعويض حصصھم على حساب ھذه المادة في معظم
المدارس في األردن .ونظراً أل ّن معلم التربيّة الفنيّة ھو األكثر قدرة على زيادة فاعلية حصة
التربيّة الفنيّة في البرنامج الدراسي من خالل قدرته على إثبات أھميّة حصة التربيّة الفنيّة في
المدارسّ ،
فإن اختيار طرق التدريس الفاعلة القادرة على الوصول لمخرجات تعلّم أفضل يعتبر
من القرارات االستراتيجيّة التي يجب على معلم التربيّة الفنيّة اتخاذھا.
كما أشارت عدة دراسات ب ّ
أن استراتيجيّة التعلّم التعاوني من االستراتيجيّات الفاعلة في
ّ
ّ
تدريس المباحث الدراسيّة المختلفة ،وألن مادة التربيّة الفنيّة كبقية المواد التربوية ،فإن مدرس
التربيّة الفنيّة يسعى دائما إلى مواكبة التطورات والمستجدات واستخدام طرائق التدريس الفضلى
التي تساھم في تحقيق األھداف المرجوة ،إ ّن تبني مدرس التربيّة الفنيّة الستراتيجيّات جديدة
تساعد على زيادة دافعية المتعلمين ولفت انتباھھم إلى األنشطة الفنيّة المختلفة كونھا نشاطات
جماعيّة بشك ّل أساسّ ،
فإن حصص التربيّة الفنيّة ھي من أكثر المواد مناسبة ومالءمة الستخدام
ّ
استراتيجيّة التعلّم التعاوني حيث أنھا تقوم على تبادل الخبرات واألفكار بين الطلبة من خالل
عمل مجموعات التعلّم التعاوني كونھا قادرة على تعزيز القدرات اإلبداعيّة الفنيّة لدى الطلبة في
حصص التربيّة الفنيّة .فضالً عن ذلك فالتعلّم التعاوني يقوم على فكرة ّ
أن الطلبة جميعھم في
مجموعة التعلّم ھم المسؤولون بشك ّل فردي وجماعي عن عمليات التعلّم التي تحدث خالل
الحصة.
وحاولت الدّراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
"ما أثر استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني على زيادة تحصيل طلبة الصّف التاسع في
المدارس األردنيّة في حصص التربيّة الفنيّة"؟ ويتفرع عن ھذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 −ھل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) (α=0,05في تحصيل طلبة
الصّف التاسع األساسي في اكتساب المھارات الفنيّة تعزى إلى طريقة التدريس)طريقة التعلّم
التعاوني ،الطريقة التقليديّة(؟
 −ھل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) (α=0,05في تحصيل طلبة
الصّف التاسع األساسي على اكتساب المھارات الفنيّة تعزى الى متغير الجنس )طالب،
طالبات(؟
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 −ھل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) (α=0,05في تحصيل طلبة
الصّف التاسع األساسي على اكتساب المھارات الفنيّة نتيجة التفاعل بين طريقة التدريس
والجنس؟
أھميّة الدّراسة
تكمن أھميّة ال ّدراسة الحالية في محاولتھا الكشف عن أثر استخدام استراتيجيّة التعلّم
التعاوني في تحسين تحصيل طلبة الصّف التاسع في المدارس األردنيّة في مبحث التربيّة الفنيّة،
ونجد ّ
أن ھناك غياب في ال ّدراسات العربيّة التي اھتمت بمدى فاعلية استخدام ھذه االستراتيجيّة
في حصص التربيّة الفنيّة في المدارس األردنيّة على الرغم ّ
أن ھناك العديد من ال ّدراسات
كدراسة نزال ) (Nazzal, 2009التي أشارت إلى ّ
أن ھذه االستراتيجيّة قادرة على زيادة
تحصيل الطلبة في المباحث الدراسيّة المختلفة وخاصة تلك التي تعتمد على التفاعل االجتماعي
بين مجموعات الطالب .إ ّن الكشف عن أثر استراتيجيّة التعلّم التعاوني على مستوى تحصيل
طلبة الصّف التاسع في مبحث التربيّة الفنيّة قادر على تقديم إضافة مھمة لمعلمي التربيّة الفنيّة
والقائمين على تطوير مناھج ھذا المبحث الدراسي ،وفي تطوير برامج ومناھج دراسيّة قادرة
على االستفادة من الجوانب اإليجابيّة الستراتيجيّة التعلّم التعاوني في تحسين قدرات ومھارات
الطلبة في المراح ّل الدراسيّة المختلفة في مبحث التربيّة الفنيّة .إضافة لذلكّ ،
فإن استخدام التعلّم
التعاوني في حصص التربيّة الفنيّة تقوم أساسا ً على التعاون بين مجموعات غير متجانسة من
الطلبة قادر على تحسين القدرات اإلبداعيّة واالبتكاريّة لدى الطلبة.
ھدف الدّراسة
جاءت فكرة التربيّة الفنيّة منذ البداية من أجل زيادة التفاعل بين الطلبة من خالل ممارستھم
األنشطة الفنيّة المختلفة ،وأل ّن التربيّة الفنيّة ھي إحدى الحصص الدراسيّة التي تقوم على التعاون
والتشارك في نشاط التعلّم ،وأل ّن استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني تع ّد أفضل طرق التدريس
فإن ھدف ال ّدراسة الحالية يمكن ّ
التي يمكن استخدامھا في ھذه الحصةّ ،
أن يكون على النحو
التالي:
 −التعرّف إلى أثر استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني في تحسين التحصيل لدى طلبة ال ّ
صف
التاسع في المدارس األردنيّة في مبحث التربيّة الفنيّة.
 −البحث في مدى قدرة معلمي التربيّة الفنيّة على استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني في زيادة
قدرات الطلبة اإلبداعيّة في حصص التربيّة الفنيّة.
حدود الدّراسة
−

الح ّد المكاني :اقتصرت ال ّدراسة الحالية على المدارس الحكومية في مديرية محافظة
)قصبة( المفرق فقط.
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−

الح ّد الزماني :أجريت ال ّدراسة الحالية خالل الفصل الثاني من العام الدراسي
2013/2012م.

−

الح ّد البشري :اقتصرت عينة ال ّدراسة على طلبة الصّف التاسع في مدارس مديرية محافظة
)قصبة( المفرق الحكومية.

التعريفات اإلجرائية
اعتمدت ال ّدراسة الحالية التعريفات اإلجرائية التالية لمصطلحاتھا:
التعلّم التعاوني :ھو أح ّد طرق التدريس المعاصرة يت ّم فيھا تقسيم المتعلمين إلى مجموعات
صغيرة يتراوح عدد أفرادھا بين طالبين إلى ستة طلبة تعمل معا ً في ضوء ھيكلية تنظيميّة لعمل
ك ّل أعضائھا من أجل تحقيق ھدف أو أھداف تعليمية محددة.
طريقة التدريس التقليديّة :وھي طريقة التدريس التي تعتمد على الشرح والتوضيح من قبل
المعلم واالستماع والتنفيذ من قبل الطلبة.
التحصيل :وھو مستوى أداء طلبة أفراد العينة من خالل تقويم األعمال الفنيّة بناء على
تطور مھاراتھم الفنيّة بوضع عالمات يحصل عليھا الطلبة في االختبارات التحصيلية المعدة
بغرض جمع المعلومات والبيانات في ال ّدراسة الحالية.
المھارات الفنيّة :إكساب الطالب مفاھيم ومھارات تفكير وتكوين خبرات معرفية مختلفة
كالخبرات البصريّة والملمسيّة والتشكيليّة من خالل ممارسته النشاط الفني بھدف الوصول إلى
تنمية القدرات اإلبداعيّة لديه والتي تعكس بالتالي قدراته التحصيلية في مبحث التربيّة الفنيّة.
ال ّدراسات السابقة
لم يحظَ البحث كثي ًرا في استخدام طريقة تدريس التعلّم التعاوني في التربيّة الفنيّة ،وفيما
يتعلّق في ال ّدراسات التي ھدفت إلى التعرّف إلى أثر استخدام التعلّم التعاوني على زيادة التحصيل
لدى الطلبة في المستويات الدراسيّة المختلفة ،وفيما يلي عرض ألھم ال ّدراسات ذات الصلة
بموضوع البحث:
قام ديكيسي ) (Dikici, 2005باجراء دراسة ھدفت إلى التعرّف إلى أثر استخدام
استراتيجيّة التعلّم التعاوني باستخدام الحاسوب على تحسين مھارات الطلبة باستخدام األلوان في
حصص التربيّة الفنيّة ،حيث قام الباحث بتصميم البحث بطريقة تجريبيّة تعتمد على تقسيم عينة
البحث إلى مجموعة تجريبيّة تُدرّس باستخدام التعلّم التعاوني ومجموعة ضابطة تُدرّس باستخدام
الطريقة التقليديّة .تكونت عينة ال ّدراسة من ) (15طالبا ً وطالبة من الفئة العمرية ) (15-12سنة
ت ّم اختيارھم عشوائيا ً من إحدى المدارس الثانويّة في تركيا مثّلوا المجموعة التجريبيّة ،بينما ت ّم
اختيار عينة أخرى عشوائية مكونة من ) (35طالبا ً وطالبة من نفس الفئة العمرية مثّلوا
المجموعة الضابطة ،حيث ت ّم تدريس طلبة المجموعة التجريبيّة باستخدام برنامج تعلّم تعاوني
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بمساعدة الحاسوب بينما ت ّم تدريس طلبة المجموعة الضابطة باستخدام طريقة التدريس التقليديّة،
وأشارت نتائج ال ّدراسة إلى ّ
أن ھناك فروقا ً في مھارة استخدام األلوان بين المجموعتين التجريبيّة
ّ
والضابطة ولصالح طلبة المجموعة التجريبيّة تعزى إلى استخدام طريقة التعلم التعاوني.
وأجرت حكيم ) (Hakeem,1427Hدراسة ھدفت إلى التعرّف إلى أثر استخدام
استراتيجيّة التعلّم التعاوني في تنمية القدرات اإلبداعيّة واالتجاه نحو التربيّة الفنيّة لطالبات
الصّف الثالث المتوسط ،حيث قامت الباحثة بتصميم البحث بطريقة تجريبية تعتمد على تقسيم
عينة البحث إلى مجموعة تجريبية تُدرّس باستخدام التعلّم التعاوني ،ومجموعة ضابطة تُدرّس
باستخدام الطريقة التقليديّة في تدريس المادة .تكونت عينة ال ّدراسة من طالبات أربعة فصول من
الصّف الثالث المتوسط ،فصلين للمجموعة التجريبيّة وفصلين للمجموعة الضابطة ،وقد ت ّم
تطبيق اختبار تورانس ) (Torranceللتفكير اإلبداعي ومقياس االتجاه على مجموعتي ال ّدراسة
قبل البدء بالتدريس وبعد انتھائه ،وقد توصلت ال ّدراسة إلى النتائج التالية :ال توجد فروق ذات
داللة احصائية عند مستوى ) (0,05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبيّة )التي
تُدرّس باستخدام التعلّم التعاوني( وطالبات المجموعة الضابطة )التي تُدرّس بالطريقة التقليديّة(
في القياس القبلي للقدرات اإلبداعيّة المتمثلة في )الطالقة ،المرونة ،األصالة ،التفاصيل( ،وتوجد
فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) (0,05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبيّة وطالبات المجموعة الضابطة في القياس القبلي للقدرات اإلبداعية ،وذلك لصالح
المجموعة التجريبيّة ،كما توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) (0,05بين متوسطي
درجات طالبات المجموعة التجريبيّة في القياس القبلي والبعدي لالتجاھات لصالح القياس
البعدي ،وبالتالي خلص البحث إلى ّ
أن استخدام التعلّم التعاوني في تدريس التربيّة الفنيّة له أثر
ايجابي في تنمية القدرات اإلبداعيّة وتغيير االتجاه نحو المادة لطالبات الصّف الثالث المتوسط.
وقد قامت الرشدان ) (Al Rashdan, 2007بدراسة ھدفت إلى استقصاء أثر استخدام
الحاسوب التعليمي بطريقتي التعلّم التعاوني والتعلّم الفردي ،مقارنة بالطريقة االعتيادية في
التحصيل لدى طالبات الصّف الثامن األساسي في مادة التربيّة الفنيّة .ت ّم اختيار أفراد ال ّدراسة من
مدرسة أم كلثوم األساسيّة بصورة عشوائية تكونت من ) (54طالبة من طالبات الصّف الثامن
األساسي ت ّم توزيعھن على ثالث مجموعات :مجموعتين تجريبيتين )األولى ،الثانية( ،حيث
درست األولى من خالل مجموعات تعاونيّة مكونة من ) (16طالبة ودرست الثانية بطريقة
فردية :ك ّل طالبة على جھاز مكونه من ) (18طالبة أ ّما المجموعة الثالثة ) (20طالبة فقد درست
المادة التعليميّة نفسھا بالطريقة االعتيادية .وقد ت ّم التحقق من ثبات االختبار باستخدام معادلة
كودر– ريتشارد سون–  ( KR -20 )20حيث بلغت قيمة معامل الثبات ) .(0,91وقد توصلت
ال ّدراسة إلى النتائج التالية :وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية
) (0.05= aبين عالمات طالبات أفراد ال ّدراسة على اختبار التحصيل في مبحث التربيّة الفنيّة
يعزى الختالف طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبيّة األولى )الفردية ،المحوسبة(،
والثانية )التعاونيّة ،المحوسبة( ،مقارنة بالمجموعة الضابطة )الطريقية االعتيادية( ،كما دلت
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الداللة العلمية ّ
أن التباين في تحصيل الطالبات في مادة التربيّة الفنيّة يرجع للتباين في طريقة
التدريس.
كما وأجرت آل فھيد ) (Al Fuhaid, 2007دراسة ھدفت إلى الكشف عن فاعلية تدريس
مجال الطباعة بالتفريغ باستخدام التعلّم التعاوني ،والكشف عن أثر التعلّم التعاوني في زيادة نمو
اإلبداع لطالبات المرحلة الثانوية ،اتبع البحث المنھج التجريبي على طالبات الصّ ف الثاني ثانوي
وقسمت الطالبات إلى مجموعة تجريبية ت ّم تطبيق التعلّم التعاوني عليھا ومجموعة ضابطة تُدرّس
بالطريقة التقليديّة ،وتوصلت ال ّدراسة إلى النتائج التالية :وجود فروق في قياس اإلبداع البعدي
المتمثل في )الطالقة ،المرونة ،االصالة ،التفاصيل( بين طالبات المجموعة التجريبيّة وطالبات
المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبيّة التي تعلمت بطريقة التعلّم التعاوني ،ووجود
فروق في أساليب الطباعة بالتفريغ بين طالبات المجموعة التجريبيّة وطالبات المجموعة
الضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبيّة .وقد ق ّدمت العديد من التوصيات أھمھا :تشجيع
معلمات التربيّة الفنيّة على التدريس بطريقة التعلّم التعاوني ،والتنوع في تدريس التربيّة الفنيّة
بطرق وأساليب متنوعة تضمن نمو المھارات وتفاعل الطالبات مثل )التدريس بح ّل المشكالت،
القبعات الست( ،وضرورة تدريب الطالبات على أسلوب التعلّم التعاوني ومھاراته ،وإدراج
طريقة التعلّم التعاوني من ضمن مناھج طرق تدريس التربيّة الفنيّة وتطبيقھا أثناء التدريب
الميداني.
كما أجرى نزال ) (Nazzal, 2009دراسة ھدفت إلى التعرّف إلى أثر استخدام استراتيجيّة
التعلّم التعاوني على تحصيل طلبة مساق طرائق التدريس والتدريب العامة واالحتفاظ
بالمعلومات المق ّدمة في المساق المق ّدم من جامعة القدس المفتوحة فرع دبي في السنة الدراسية
2004/2003م ،اشتملت عينة ال ّدراسة على ) (30طالبة ت ّم اختيارھن عشوائيا ً من برنامج المھن
التعليمية المق ّدم في الجامعة ،ت ّم تقسيم العينة عشوائيا ً إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية احتوت
ك ّل مجموعة على ) (15طالبة ،وقام الباحث بإعداد وتطوير اختبار تحصيلي متعدد االختيار
مكوّن من ) (25سؤال ،وأجابت الطالبات على االختبار التحصيلي قبل وبعد تطبيق استراتيجيّة
التعلّم التعاوني .أشارت نتائج ال ّدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا ً في مستوى تحصيل
الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح طالبات المجموعة التجريبيّة مما يق ّدم
مؤشراً إلى ّ
أن استراتيجيّة التعلّم التعاوني قادرة على تحسين تحصيل الطالبات.
كما قام كسناره ) (Kasnarah, 2009بدراسة ھدفت إلى معرفة أثر استراتيجيّة التعلّم
التعاوني باستخدام الحاسوب على التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة مساق تقنيات التعليم مقارنة
مع طريقة التدريس التقليديّة .تكونت عينة ال ّدراسة من ) (90طالبا ً ت ّم اختيارھم عشوائيا ً من
مساق تقنيات التعليم المق ّدم لطلبة كلية المعلمين في جامعة أم القرى السعودية .ت ّم تقسيم أفراد
العينة إلى ثالثة مجموعات حسب طريقة التدريس المستخدمة )طريقة التعلّم التعاوني ،طريقة
التعليم التقليديّة ،طريقة التعلّم الفردي( .وت ّم استخدام برنامج حاسوبي إضافة إلى اختبار تحصيلي
من أجل قياس أثر ك ّل واحدة من طرائق التدريس على تحصيل الطلبة .أشارت نتائج ال ّدراسة إلى
عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً كالتحصيل المباشر لدى أفراد عينة ال ّدراسة تعزى لطريقة
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التدريس أو مستوى تحصيل الطالب والتفاعل بين المتغيرين ،وإلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية في مستوى التحصيل بين طلبة طريقة تدريس التعلّم التعاوني باستخدام الحاسوب
مقارنة مع الطلبة في مجموعة طريقة التدريس الفردية ومجموعة التدريس التقليدي.
كما قام ايدن و االكوس ) (Aydin & Alakus, 2009بدراسة ھدفت إلى التعرّف إلى أثر
استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني على تحصيل الطلبة في حصص التربيّة الفنيّة واتجاھاتھم
نحو ھذا المبحث الدراسي ،تكونت عينة ال ّدراسة من ) (94طالبا ً وطالبة من طلبة المرحلة
األساسيّة الذين ت ّم اختيارھم من إحدى المدارس األساسيّة في مدينة أنقرة التركية ،وت ّم تقسيم أفراد
عينة ال ّدراسة عشوائيا ً إلى مجموعتين تجريبية وضابطة حيث ت ّم تدريس طلبة المجموعة
التجريبيّة باستخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني بينما ت ّم تدريس طلبة المجموعة الضابطة
باستخدام طريقة التدريس التقليديّة ،استخدمت ال ّدراسة اختباراً قبليا ً وبعديا ً من أجل الكشف عن
أثر استراتيجيّة التعلّم التعاوني على تحصيل الطلبة ،أشارت نتائج ال ّدراسة إلى وجود فروق في
متوسط عالمات الطلبة في االختبار البعدي ولصالح طلبة المجموعة التجريبيّة تعزى إلى طريقة
التدريس المستخدمة ،كما أشارت النتائج إلى ّ
أن استراتيجيّة التعلّم التعاوني كانت قادرة على
تحسين اتجاھات الطلبة نحو مبحث التربيّة الفنيّة.
أجرى كوركوران و سيم ) (Corcoran & Sim, 2009دراسة ھدفت إلى التعرّف إلى
أثر استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني في تحسين مستوى اإلبداعيّة في حصص التربيّة الفنيّة
في المدارس األسترالية .تكونت عينة ال ّدراسة من ) (50طالبا ً وطالبة من طلبة المرحلة الثانويّة
العليا الذين ت ّم اختيارھم عشوائيا ً من مدرستين من المدارس الثانويّة في والية نيوزالند
األسترالية ،ت ّم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية ُد ّرست باستخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني
وضابطة ُد ّرست باستخدام التعليم التقليدي ،استخدمت ال ّدراسة االختبار التحصيلي والمقابلة
المفتوحة في جمع البيانات الخاصة بالدراسة الحالية ،وأشارت النتائج إلى ّ
أن التعلّم التعاوني كان
قادراً على زيادة مستوى اإلبداعيّة للمنتجات الفنيّة التي قدمھا الطلبة بعد المشاركة في برنامج
التدريس القائم على استخدام التعلّم التعاوني و ّ
أن استراتيجيّة التعلّم التعاوني كانت أكثر قدرة على
زيادة التشارك في األفكار بين الطلبة.
وقام ويشادي و اوراويواتناكول ) (Wichadee & Orawiwatnakul, 2012بدراسة
ھدفت إلى التعرّ ف إلى أثر استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني في زيادة تحصيل الطلبة في
حصص اللغة اإلنجليزية في تايلند .استخدمت ال ّدراسة المنھجيّة الوصفية القائمة على مراجعة
ال ّدراسات السابقة التي بحثت في مدى فاعلية طريقة التعلّم التعاوني على زيادة تحصيل الطلبة
في المباحث الدراسيّة المختلفة .خلصت ال ّدراسة إلى ّ
أن استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني كانت
ّ
قادرة على تحسين تحصيل الطلبة في مباحث مختلفة مثل تعلم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين،
مبحث الرياضيات ،مبحث العلوم ،مبحث ال ّدراسات االجتماعية ،مبحث التربيّة الفنيّة ،وأوصت
ال ّدراسة ب ّ
أن يت ّم استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني في مختلف المباحث الدراسيّة حيث إنّھا
تعتبر من استراتيجيّات التدريس الفاعلة في المستويات الدراسيّة المختلفة وعبر المباحث
الدراسيّة المتنوعة.
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من خالل مراجعة ال ّدراسات السابقة ،فقد كان من الواضح ّ
أن ھناك أثراً إيجابيا ً الستخدام
استراتيجيّة التعلّم التعاوني على زيادة تحصيل الطلبة في مباحث مختلفة ،وعبر المستويات
الدراسيّة المتنوعة ،كدراسة ويشادي اوراويواتناكول (Wichadee & Orawiwatnakul,
) 2012التي خلصت إلى ّ
أن استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني كانت قادرة على تحسين
ّ
تحصيل الطلبة في مباحث مختلفة مثل تعلم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين ،مبحث الرياضيات،
مبحث العلوم ،مبحث ال ّدراسات االجتماعية ،مبحث التربيّة الفنيّة ،وفي مدى فعالية استراتيجيّة
التعلّم التعاوني في التربيّة الفنيّة ،كذلك دراسة نزال ) (Nazzal, 2009التي أشارت إلى وجود
نتائج إيجابيّة في استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني على مستوى تحصيل الطالبات،
ودراسة كسناره ) (Kasnarah, 2009التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في
مستوى التحصيل بين طلبة طريقة تدريس التعلّم التعاوني باستخدام الحاسوب مقارنة مع
الطلبة في مجموعة طريقة التدريس الفردية ومجموعة التدريس التقليدي ،وأيضا ً دراسة الرشدان
) (Al Rashdan, 2007التي توصلت إلى األثر اإليجابي باستخدام الحاسوب التعليمي بطريقتي
التعلّم التعاوني والتعلّم الفردي ،مقارنة بالطريقة االعتياديّة في التحصيل لدى الطالبات ال ّ
صف
الثامن األساسي في مادة التربيّة الفنيّة ،كما ّ
أن ھناك العديد من ال ّدراسات التي كان لنتائجھا أثر
كبير في تحسين المھارات الفنيّة واإلبداعيّة ،كما أشارت دراسة ديكسي )(Dikici, 2005
إلى ّ
أن استخدام التعلّم التعاوني قادر على تحسين المھارات الفنيّة لدى الطلبة مثل استخدام
األلوان في حصة التربيّة الفنيّة ،ودراسة كوركوران وسيم ) (Corcoran & Sim, 2009التي
أشارت نتائجھا إلى ّ
أن التعلّم التعاوني كان قادراً على زيادة مستوى اإلبداعيّة للمنتجات
الفنيّة التي قدمھا الطلبة بعد المشاركة في برنامج التدريس القائم على استخدام التعلّم التعاوني،
و ّ
أن استراتيجيّة التعلّم التعاوني كانت أكثر قدرة على زيادة التشارك في األفكار بين الطلبة،
ّ
باإلضافة إلى دراسة آل فھيد ) (Al Fuhaid, 2007التي كشفت عن أثر التعلم التعاوني في
زيادة نمو اإلبداع لطالبات المرحلة الثانوية ،باإلضافة إلى ال ّدراسات التي أشارت إلى أھميّة
استراتيجيّة التعلّم التعاوني في تغيير اتجاھات الطلبة نحو مادة التربيّة الفنيّة كدراسة حكيم
) (Hakeem, 1427Hالتي توصلت إلى تقدير قوة تأثير التعلّم التعاوني في تنمية القدرات
اإلبداعية ،وكذلك تغيير اتجاه طالبات الصّف الثالث المتوسط نحو المادة ،ودراسة ايدن واالكوس
)(Aydin & Alakus, 2009التي أشارت نتائجھا إلى ّ
أن استراتيجيّة التعلّم التعاوني كانت
قادرة على تحسين اتجاھات الطلبة نحو مبحث التربيّة الفنيّة ،تميزت ھذه ال ّدراسة عن ال ّدراسات
السابقة بأنھا من ال ّدراسات األولى حسب علم الباحث التي تنشر باللغة العربيّة والتي تحاول
الكشف عن أثر استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني على زيادة تحصيل طلبة الصّف التاسع في
مبحث التربيّة الفنيّة في األردن.
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الطريقة واإلجراءات
منھج الدّراسة
استخدم الباحث في دراسته المنھج التجريبي بوجود مجموع ة ض ابطة وأخ رى تجريبي ة م ع
تمثي ل متغي ر الج نس ف ي ك ّل مجموع ة بع دد متس ا ٍو وف ق تص ميم ع املي ) (2×2وھم ا :الطريق ة
)التعلّم التعاوني  /الطريقة التقليديّة( ،والجنس )طالب  /طالبات(.
مجتمع الدّراسة
تك ّون مجتمع ال ّدراسة من جميع طلبة الصّف التاسع األساسي – ذكورا وإناثا -الذين
يدرسون في المدارس الحكومية في محافظة )قصبة( المفرق خالل الفصل الدراسي الثاني من
العام الدراسي 2013/2012م.
عينة الدّراسة
لتحقيق أغراض ال ّدراسة ت ّم اختيار مدرستين من مدارس مديرية تربية محافظة )قصبة(
المفرق واحدة للذكور وأخرى لإلناث بالطريقة العشوائيّة ،بحيث تحتوي ك ّل مدرسة على شعبتين
من طلبة الصّف التاسع واحدة منھما ضابطة واألخرى تجريبية ،وقد ت ّم عشوائيا اختيار )(60
طالبا وطالبة من الشعب األربعة وفق المجموعة والجنس كما ھو موضح في الجدول ).(1
جدول ) :(1توزيع أفراد عينة ال ّدراسة من ال ّ
صف التاسع على مجموعتي ال ّدراسة.
المدرسة
المفرق األساسيّة الثانية للبنين
الدجنية الثانويّة الشاملة للبنات
المفرق األساسيّة الثانية للبنين
الدجنية الثانويّة الشاملة للبنات

المجموعة /الطريقة
التجريبيّة /التعاوني
الضابطة /التقليدي

الجنس
طالب
طالبات
طالب
طالبات

عدد الطلبة
15
15
15
15

العدد الكل ّي
30
30

إجراءات الدّراسة
اتبع الباحث عدداً من الخطوات أثناء تنفيذ التجربة وعلى النحو اآلتي:
-

قام باختيار الوحدات الدراسيّة التي ستخضع لھا ال ّدراسة.
ث م ق ام بتحلي ل المحت وى للوح دات الدراس يّة وإع دادھا لي ت ّم تنفي ذھا ب الطريقتين )التعاوني ة،
والتقليديّة( ،ثم عرضھا على مجموعة من المحكمين المختص ين م ن اعض اء ھيئ ة الت دريس
في كليت ّي التربيّة والفنون بجامعة اليرم وك وت ّم تع ديلھا ف ي ض وء االقتراح ات الت ي ق دمتھا
لجنة المحكمين ،والملحق رقم ) (1يوضح اسماؤھم ورتبھم العلمية ومكان عملھم.
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-

أع ّد الباحث قائمة وبطاقة رصد لتقويم أعمال الطلبة ،تتمثل في م دى مراع اة الطلب ة :للموض وع،
التك وين والبن اء ،مراع اة النس ب والمنظ ور ،االنس جام ب ين األل وان المس تخدمة ،مراع اة الظ ل
والنور.

-

ت ّم بعد ذلك تحديد عينة ال ّدراسة بالطريقة العشوائيّة من بين مدارس مجتمع ال ّدراسة ،التي تحت وي
على شعبتين دراسيتين للصّف التاسع األساسي في مديرية تربية محافظة )قصبة( المفرق.

-

ق ام الباح ث بلق اء المعلم ين والمعلم ات المعني ين ال ذين س يقومون بالت دريس ،ووض ح لھ م كيفي ة
الت دريس ب الطرق المختلف ة :طريق ة ال تعلّم التع اوني والطريق ة التقليديّ ة ،وق ام بتوض يح
االستراتيجيّات التي تقوم عليھ ا طريق ة ال تعلّم التع اوني ،ووض ح كيفي ة تنفي ذ ھ ذه االس تراتيجيّات
للوصول للنتيجة المبتغاة من تنفيذ ھذه ال ّدراسة.

-

وللتحق ق م ن تك افؤ المجموع ات )الض ابطة والتجريبيّ ة( ف ي اختب ار التحص يل ت ّم اس تخراج
المتوس طات الحس ابيّة واالنحراف ات المعياريّ ة عل ى االختب ار القبل ي حس ب متغي رات الطريق ة
والجنس كما في الجدول ):(2
جدول ) :(2المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة لتحصيل طلبة الصّف التاسع األساسي
في مھارات التربيّة الفنيّة حسب متغيري الطريقة والجنس على االختبار القبلي.
الطريقة
تجريبية

ضابطة

Total

الجنس
طالب
طالبة
Total
طالب
طالبة
Total
طالب
طالبة
Total

المتوسط الحسابي
13.93
14.87
14.40
14.87
13.80
14.33
14.40
14.33
14.37

االنحراف المعياري
9.498
8.766
8.993
8.535
7.418
7.875
8.885
7.997
8.381

ولبيان الفروق الدالة إحصائيا بين ھذه المتوسطات الحسابيّة ت ّم استخدام تحليل التباين
الثنائي كما ھو موضح في الجدول ).(3
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جدول ) :(3تحليل التباين الثنائي لتحصيل طلبة الصّف التاسع األساسي في المھارات الفنيّة تبعا ً
لمتغيري الطريقة والجنس والتفاعل بينھما على االختبار القبلي.
مصدر التباين
الطريقة
الجنس
الجنس × الطريقة
الخطأ
المجموع

مجموع
المربعات
.067
.067
15.000
4128.800
16528.000

درجات
الحرية
1
1
1
56
60

متوسط
المربعات
.067
.067
15.000
73.729

قيمة ف
.001
.001
.203

الداللة
اإلحصائية
.976
.986
.654

يتبين من الجدول رقم ) (3عدم وجود فروق ذات دالل ة إحص ائية )  (0.05= αتع زى ألث ر
الطريقة حيث بلغت قيمة "ف"  0.001وبدالل ة إحص ائية  ،0.976ك ذلك ع دم وج ود ف روق ذات
داللة إحصائية )  (0.05= αتعزى ألثر الجنس حيث بلغت قيمة "ف"  0.001وبدالل ة إحص ائية
 ،0.986وھذا يدل على التكافؤ بين المجموعة التجريبيّة والضابطة.
−

اجتم ع الباح ث م ع المعلم ين ال ذين س يقومون بتنفي ذ الطريق ة ،وق ام بت دريب المعلم ين ال ذين
س يقومون بت دريس المجموع ة التعاونيّ ة عل ى اإلج راءات الالزم ة لتنفي ذ طريق ة ال تعلّم
التعاوني ،كتقس يم الطلب ة إل ى مجموع ات ،وتحدي د وق ت عم ل المجموع ة ،وتحدي د دور ك ّل
فرد داخل المجموعة ،وتوض يح مفھ وم ال تعلّم التع اوني ،ونق اط االخ تالف بين ه وب ين ال تعلّم
بالطريقة التقليديّة.

−

اجتمع الباحث والمعلمين مع طلبة المجموعة التجريبيّة ،ووضح لھم كيفي ة العم ل م ن خ الل
مجموعات التعلّم التعاوني بشك ّل مبسط يتناسب ومستواھم التعليم ي ،وأن ه س يتطلب م ن ك ّل
مجموعة إنجاز المھمات واألھداف المحددة على نحو تعاوني.

−

قسم المجموعة التجريبيّة إلى ست مجموعات ،تض منت ك ّل منھ ا خمس ة ط الب ،وتض منت
ك ّل مجموعة المستوى العالي من اصحاب المھارات الفنيّة من الطلبة ،وآخرين لھ م مس توى
متدن من ھذه المھارات.
ٍ

المعالجة اإلحصائيّة
بعد التأكد من البيانات وجمعھا ت ّم إدخالھ ا ف ي الحاس وب واس تخدام برن امج  SPSSلتحليلھ ا
إحصائيا ،استخدام الباحث المعالجات اإلحصائية اآلتية لإلجابة عن أسئلة ال ّدراسة:
 .1المتوس طات الحس ابيّة واالنحراف ات المعياريّ ة وتحلي ل التب اين الثن ائي للتحق ق م ن تك افؤ
المجموعات على اختبار التحصيل القبلي.
 .2المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة واختبار )ت( لإلجابة عن أسئلة ال ّدراسة.
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عرض ومناقشة النتائج
من خالل سؤال ال ّدراسة الحالية الرئيس وھو "ما أثر استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني
الصف التاسع في المدارس األردنيّة في حصص التربيّة الفنيّة؟"
على زيادة تحصيل طلبة
ّ
يمكن اإلجابة عنه من خالل األسئلة الفرعية الثالث التالية:
االجابة على السؤال األول :وھو" :ھل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
صف التاسع األساسي في اكتساب المھارات الفنيّة
الداللة ) (α=0,05في تحصيل طلبة ال ّ
تعزى إلى طريقة التدريس )طريقة التعلّم التعاوني ،الطريقة التقليديّة(؟"
لإلجابة عن ھذا السؤال ت ّم استخراج المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة لدرجات
الطلبة في االختبار التحصيلي ،كما ت ّم اجراء اختبار "ت" للكشف عن الفروق في تحصيل طلبة
الصّف التاسع األساسي في المھارات الفنيّة حسب طريقة التدريس )طريقة التعلّم التعاوني،
الطريقة التقليديّة( والجدول ) (4يبين ذلك.
جدول ) :(4المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة واختبار "ت" لتحصيل طلبة الصّ ف
التاسع األساسي في المھارات الفنيّة حسب طريقة التدريس.
المھارات الفنيّة
تحصيل بعدي

الطريقة
ضابطة
تجريبيّة

المتوسط
الحسابي
29.7
42.63

االنحراف
المعياري
6.83
11.47

قيمة
"ت"
5.3

الداللة
اإلحصائيّة
.000

يتبين من الجدول )ّ (4
أن ھناك فروقا ً ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بين
المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيّة لتحصيل الطلبة ،وكانت الفروق لصالح المجموعة
التجريبيّة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي للطريقة التجريبيّة ) (42.63والضابطة ) (29.7بفارق
) (12.93وبھذا تبين ّ
أن طريقة التعلّم التعاوني كانت ذات أثر فاعل في زيادة تحصيل الطلبة
ولھا أثر واضح في إنماء المھارات الفنيّة للطلبة ،وقد تعزى ھذه النتيجة إلى فاعلية األسلوب
القائم على التعلّم من خالل استراتيجيّة التعلّم التعاوني في تدريس التربيّة الفنيّة له أثر في تعلّم
المھارات الفنيّة من خالل إكسابھم المھارات العملية ومھارات التفكير واستخدام الحواس
المختلفة مما اكسبھم مھارات حسيّة مباشرة ،وكذلك تبادل الخبرات بين الطلبة وزيادة التواصل
االجتماعي فيما بينھم داخل المجموعة الواحدة ،وتوفير الوقت لمتابعة ك ّل طالب من قبل المدرس
ومتابعة المجموعات وتقديم التغذية الراجعة ،وجعل الطالب محور العملية التعليمية التعلّمية،
وجعل المعلم مي ّسر وموجه للعملية التعليمية ،ك ّل ذلك كان له تاثيرات إيجابيّة انعكست بالتالي
على التحصيل العام في مادة التربيّة الفنيّة كما ق ّدم انماطا مختلفة في التعامل مع المادة التعليمية
كل من حكيم
مثل التدريب والممارسة والتعلّم ،وقد جاءت نتائج ھذه ال ّدراسة متفقة مع دراسة ٍ
) (Hakeem, 1427Hبوجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) (α=0,05بين متوسطي
درجات طالبات المجموعة التجريبيّة في القياس القبلي والبعدي لالتجاھات لصالح القياس البعدي
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وكذلك دراسة آل فھيد ) (Al Fuhaid, 2007التي أشارت إلى وجود فروق في قياس اإلبداع
البعدي المتمثل في )الطالقة ،المرونة ،األصالة ،التفاصيل( بين طالبات المجموعة التجريبيّة
وطالبات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبيّة التي تعلمت بطريقة التعلّم التعاوني،
وكذلك دراسة ايدن و االكوس ) (Aydin & Alakus, 2009التي أكدت نتائجھا على وجود
فروق في متوسط عالمات الطلبة في االختبار البعدي ولصالح طلبة المجموعة التجريبيّة تعزى
إلى طريقة التدريس المستخدمة.
ثانيا ً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
وھو" :ھل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) (α=0,05في تحصيل
صف التاسع األساسي على اكتساب المھارات الفنيّة تعزى الى متغير الجنس )طالب،
طلبة ال ّ
طالبات(؟"
لإلجابة عن ھذا السؤال ت ّم استخراج المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة واختبار
"ت" لتحصيل طلبة الصّف التاسع األساسي في المھارات الفنيّة حسب الجنس )طالب ،طالبات(
والجدول ) (5يبين ذلك.
جدول ) :(5المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة واختبار "ت" لتحصيل طلبة ال ّ
صف
التاسع األساسي في المھارات الفنيّة حسب متغير الجنس.
المھارات
الفنيّة
تحصيل
بعدي

الجنس
طالب
طالبات

المتوسط
الحسابي
34.47
37.87

االنحراف
المعياري
6.73
14.61

قيمة
"ت"
1.157

الداللة
اإلحصائية
0.25

يتبين من الجدول ) (5عدم وجود ف روق ذات دالل ة احص ائية عن د مس توى الدالل ة لتحص يل
الطلبة على المھارات الفنيّ ة تع زى إل ى الج نس )ط الب ،طالب ات( ،حي ث بل غ المتوس ط الحس ابي
للطالب ) (34.47وللطالبات ) (37.87حيث كان الفارق بسيط بلغ ) (2.6وقد يعزى الس بب إل ى
أنّه يوجد توافق في استجابات أفراد العينه من الطالب والطالبات لھذه الطريقة  -ال تعلّم التع اوني-
في إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الطلبة ضمن المجموعة الواحدة عكس الطريق ة التقليديّ ة ،حي ث
لم يظھر اختالف في مس توى اكتس اب المھ ارات الفنيّ ة أل ّن البيئ ة التعليمي ة واإلمكان ات المت وفرة
كانت متشابھة إلى ح ّد كبير.
ثالثا ً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :وھو" :ھل يوجد فروق ذات داللة احصائيّة عند
صف التاسع األساسي في اكتساب المھارات
مستوى الداللة ) (α=0,05في تحصيل طلبة ال ّ
الفنيّة نتيجة التفاعل بين طريقة التدريس والجنس؟"
لإلجابة عن ھذا السؤال ت ّم استخراج المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة لالختبار
التحصيلي حسب متغيري الطريقة والجنس كما في الجدول ).(6
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جدول ) :(6المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة لتحصيل طلبة الصّف التاسع األساسي
في المھارات الفنيّة حسب متغيري الطريقة والجنس.
الطريقة
تجريبية

ضابطة

Total

المتوسط الحسابي
35.9333
49.3333
42.6333
33.0000
26.4000
29.7000
34.4667
37.8667
36.1667

الجنس
طالب
طالبة
Total
طالب
طالبة
Total
طالب
طالبة
Total

االنحراف المعياري
6.19293
11.75139
11.47256
7.13142
4.74793
6.83374
6.72993
14.61396
11.40943

ولبيان الفروق الدالة إحصائيا بين ھذه المتوسطات الحسابيّة لالختبار التحصيلي حسب
تباين المجموعة والجنس والتفاعل بينھما ،ت ّم استخدام تحليل التباين الثنائي كما ھو موضح في
الجدول ).(7
جدول ) :(7تحليل التباين الثنائي لتحصيل طلبة الصّف التاسع األساسي في المھارات الفنيّة وفقا
لمتغيري الطريقة والجنس والتفاعل بينھما.
مصدر التباين
الطريقة
الجنس
الجنس × الطريقة
الخطأ
المجموع

مجموع
المربعات
2509.067
173.400
1500.000
3497.867
86162.000

درجات
الحرية
1
1
1
56
60

متوسط
المربعات
40.170 2509.067
2.776 173.400
24.015 1500.000
62.462

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية
.000
.101
.000

يتب ين م ن الج دول رق م ) (7وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية )  (0.05= αتع زى ألث ر
الطريقة وجاءت الفروق لصالح طريقة التعلّم التعاوني ،كذلك أظھ رت النت ائج ع دم وج ود ف روق
ذات داللة إحص ائية )  (0.05= αتع زى ألث ر الج نس ،ك ذلك أظھ رت النت ائج وج ود ف روق ذات
داللة إحصائية )  (0.05= αتعزى ألثر التفاعل بين طريقة التدريس والج نس ،حي ث كان ت قيم ة
"ف" المحسوبة تساوي ) ( 24.015عند مستوى داللة ) (.000وھذا يعني وجود فروق ذو دالل ة
احصائية بين الجنس وطريقة التدريس في تأثيرھا على المتغي ر الت ابع )تحس ين المھ ارات الفنيّ ة(
اي أنّه يوجد تاثير مشترك لك ّل من الجنس وطريقة التدريس على المتغير التابع ،ويع زو الباح ث
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ذلك إلى ّ
أن طبيعة اإلناث االجتماعيّة تميل إلى اإلنصات والتواصل الفعال مع اآلخ رين م ن نف س
المجموعة ،كذلك ّ
فإن اإلناث يملين إلى الھدوء واالنضباط والتواصل االجتماعي بطريق ة إيجابي ةّ
أكثر من الذكور ،وجدول ) (8يوضح أثر ھذا التفاعل:
جدول ) :(8يمثل رسم بياني للتفاعل لك ّل من المجموعة التجريبيّة والمجموعة الضابطة.

ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺱ

ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ

ﻀﺎﺒﻁﻪ

من خالل تحليل النتائج فقد أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيّة ب ين المجموع ة
التجريبيّة والمجموعة الضابطة ،حيث كانت الفروق لص الح المجموع ة التجريبيّ ة والت ي درس ت
بطريقة التعلّم التعاوني ،ويرى الباحث ب ّ
أن التعلّم التعاوني يوفر للطلبة طريق ة الكتس اب خب رات
الطلب ة اآلخ رين ،والتع اون م ع بعض ھم بعض ا ً م ن أج ل ح ّل المش كالت التعليميّ ة ،حي ث تع ّد
استراتيجيّة التعلّم التعاوني من االستراتيجيّات الفاعلة في تدريس مبح ث التربيّ ة الفنيّ ة ،كم ا تت يح
كذلك تبادل الخبرات واألفكار بين الطلبة ،من خالل عمل مجموعات التعلّم التعاوني ،فتعم ل ھ ذه
المجموعات على تعزيز القدرات اإلبداعيّة وتطوير المھارات الفنيّة المختلفة لدى الطلبة.
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االستنتاجات
في ضوء عرض ومناقشة النتائج ،يستنتج الباحث مايلي:
−

إن إلس تخدام طريق ة ال تعلّم التع اوني أث ر ايج ابي فاع ل ف ي إنم اء المھ ارات الفنيّ ة للطلب ة
وبالتالي انعكس عل ى زي ادة تحص يلھم ،وإكس ابھم العدي د م ن المھ ارات والخب رات المختلف ة
التي يحتاجونھا من أجل ح ّل المشكالت التعليميّة.

−

ال يوجد فروق تحصيل الطلبة على المھ ارات الفنيّ ة تع زى إل ى الج نس )ط الب ،طالب ات(،
نظراً للتشابه الكبير في البيئة التعليمية واإلمكانات المتوفرة في مدارس الذكور واإلناث.

−

وجود فروق ذات داللة تع زى ألث ر التفاع ل ب ين طريق ة الت دريس والج نس لص الح االن اث،
ويعزو الباحث ذلك إلى ّ
أن طبيعة اإلناث االجتماعيّ ة تمي ل إل ى اإلنص ات والتواص ل الفع ال
مع اآلخرين من نف س المجموع ة ،كم ا أن اإلن اث يمل ين إل ى الھ دوء واإلنض باط والتواص ل
اإلجتماعي بطريقة إيجابيّة أكثر من الذكور.

التوصيات
إستناداً لنتائج ھذه ال ّدراسة ّ
فإن الباحث يوصي بما يلي:
-

إجراء المزيد من ال ّدراسات باستخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني على متغيرات جديدة
كاإلبداع الفني والتربيّة الجمالية والتذوق الفني ،وعلى عينات ومراح ّل دراسيّة أخرى
بتصميمات وأدوات قياس مختلفة عن تلك التي اعتمدت في ال ّدراسة الحالية.

-

دعوة معلمي التربيّة الفنيّة إلى إستخدام استراتيجيّات التدريس الحديثة.

-

تطبيق استراتيجيّة التعلّم التعاوني على مباحث دراسيّة أخرى وصفوف أخرى.
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ملحق رقم )(1
اسماء لجنة المحكمين
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

المحكم
أ.د .عدنان يوسف العتوم
أ.د .ماجد زكي الجالد
أ.د .وائل منير الرشدان
أ.د .سلوى محمود حسن
د .اشرف السيد العويلي
د .محمود عبد النبي محمد
د .احمد محمود رضوان
د .محمد خالد العالونه

الرتبة
أستاذ دكتور
أستاذ دكتور
أستاذ دكتور
أستاذ دكتوره
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

مكان العمل
جامعة اليرموك /كلية التربية
جامعة اليرموك /كلية التربية
جامعة اليرموك /كلية الفنون الجميلة
جامعة اليرموك /كلية الفنون الجميلة
جامعة اليرموك /كلية الفنون الجميلة
جامعة اليرموك /كلية الفنون الجميلة
جامعة اليرموك /كلية التربية
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