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 إدارة الفصل بأسلوب التعلم التعاوني وأثره في تحصيل الطالب الدراسي
 د. هاشـم بكر حريـري

 الملخص
ــة عــن  ــتعلم التعــاوني إلدارة الفصــل فــي تحصــيل الطــالب الدراســي . ولإلجاب ــر اســتخدام ال تهــدف هــذه الدراســة لمعرفــة أث

ة : هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الســؤال الرئيســي لهــذه الدراســة صــاغ الباحــث عــدة أســئلة ، وذلــك لمعرفــ
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة تعــزى للمســتوى التحصــيلي للطــالب فــي المقــررات التاليــة : العلــوم ، واللغــة اإلنجليزيــة ، 
ــا ، واإلمــالء ، والقواعــد ؟ وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي والمــنهج شــبه التجريبــي ــاريخ ، والجغرافي  والت

باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، واختبـار ( ت ) ، وذلـك لتحليـل نتـائج الدراسـة التـي حـددت فـي 
هــ ( للصـف األول 1420/1421مدرسة النصر األهلية بمحافظـة جـدة التعليميـة أو بالتحديـد فـي الفصـل الدراسـي الثـاني 

 ن  طالبًا للمجموعتين التجريبية والضابطة. ) ولمجموعة من الطالب بلغت أربعي 2،  1المتوسط 
 من أهم نتائج الدراسة :

وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي المسـتوى الدراسـي للطـالب فـي               §
 المواد الدراسية التالية : العلوم ، واللغة اإلنجليزية ، واإلمالء ، والقواعد .

ـــة علـــى               § ـــة إحصـــائية تعنـــي تفـــوق المجموعـــة التجريبي ـــاك فروقـــاً ذات دالل ـــائج الدراســـة أن هن كمـــا أكـــدت نت
المجموعة الضابطة من خـالل اسـتخدام معلمـي المـواد أسـلوب الـتعلم التعـاوني فـي طريقـة إدارة الفصـل ، والـذي يعتبـر مـن 

 ربية ، لما يحقق من انعكاسات إيجابية على العملية التربوية.المواضيع الجديدة التي بدأ االهتمام بها من قبل رواد الت
ثــم خلصــت الدراســة إلــى عــدة توصــيات ، مــن أهمهــا : اقتــراح تصــميم فكــرة اســتخدام أســلوب الــتعلم التعــاوني فــي مجــال 

طـوير أدائهـم العمل التربوي ، وإعطاء المعلمين المزيد من التدريب على هذا النوع من أساليب إدارة الفصـل الدراسـي فـي ت
 المهني التربوي .
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 المقـدمة
  

يؤكد العديد من مفكري ورواد التربية والتعليم واإلدارة على أهمية التعلم التعاوني من قبل المعلمين في معظـم بلـدان العـالم 
أداء المعلـــم المهنـــي المتقدمـــة وأنـــه مفهـــوم يعتمـــد علـــى اســـتراتيجية تســـتهدف تطـــوير العمـــل التربـــوي مـــن خـــالل تحســـين 

والقيادي ، حيث بدأ مع طالئع القرن التاسع عشر الميالدي التركيـز علـى مفهـوم الـتعلم التعـاوني نظريّـاً وتطبيقيّـاً وبيـان أثـره 
على االرتقاء ببرامج النمو المهني للمعلمين ، باإلضافة إلى محاولة ترسيخ اقتناع المعلمـين بأهميـة ممارسـة الـتعلم التعـاوني  

 خل في تطوير أسلوب إدارة الفصل .كمد
) مدخًال جديـداً فـي التربيـة عـن مفهـوم الـتعلم التعـاوني ، حيـث يعمـل  6-1م ، ص 1995فقـد قـدم جونسـون وآخـرون ( 

)  5-2الطـــالب معــا فــي مجموعــات صــغيرة ، إلنجــاز أهــداف مشــتركة ، إذ يقســم الطــالب إلــى مجموعــات مكونــة مــن ( 
تعليمــات مــن المعلــم ، ثــم يأخــذون فــي االشــتغال بالعمــل حتــى ينجــزه جميــع أعضــاء المجموعــة  أعضــاء ، وبعــد أن يتلقــوا

 بنجاح .
ــة مــع العمــل التنافســي والعمــل  ــتعلم التعــاوني ، فــإن العمــل التعــاوني ، بالمقارن ــه عــن ال ووفقــاً الســتراتيجية جونســون وزمالئ

، والتأكيــد علــى العالقــات اإليجابيــة بيــنهم ، وتحســن  الفــردي ، يــؤدي إلــى زيــادة التحصــيل واإلنتاجيــة فــي أداء الطــالب
) أنه يخدم التالميـذ كمصـادر لـتعلم بعضـهم مـن بعـض  90م ، ص 2000الصحة النفسية وتقدير الذات ، وأشار حجي ( 

ويرجـــع ذلـــك إلـــى أن أداء أعضـــاء المجموعـــة أفـــراداً يعتمـــد علـــى األعضـــاء اآلخـــرين للمجموعـــة ، ولـــذلك فـــإن االعتمـــاد 
 خل اإليجابي يزداد بين أعضائها.المتدا

من هنـا تكتسـب هـذه الدراسـة أهميتهـا ، لكونهـا تسـعى إلـى تأصـيل مفهـوم الـتعلم التعـاوني كمـدخل جديـد فـي تطـوير إدارة 
الفصل ، مـن حيـث تحديــد األسـاليب والمعـايير التـي يرتكـز عليهـا ، ثـم تسـعى بعـد ذلـك للتعـرف علـى حـدود الـدور الـذي 

ا النوع مـن الـتعلم التعـاوني فـي تطـوير الممارسـة التربويـة بصـفة عامـة ، مـن خـالل تطـوير أداء المعلـم فـي يمكن أن يلعبه هذ
 إدارة الفصل .

 مشكلة الدراسة :
% مــن األعمــال التــي تــتم فــي المــدارس 85أشــارت بعــض الدراســات ذات العالقــة بواقــع التعلــيم الحــالي إلــى أن أكثــر مــن 

الطــالب ، وأن التعــاون وبنــاء المهــارات االجتماعيــة ال يحظــى باالهتمــام الــالزم ، كمــا  تقــوم علــى أســاس تنافســي فــردي بــين
أثبتت دراسات أخرى أن أهم عنصر في فشل األفراد في أداء وظائفهم ال يعود إلى نقص في قـدراتهم ومهـاراتهم العلميـة ، 

صـل فـي بيئـة العائلـة . ومنهـا العائلـة العربيـة علـى ولكن إلى النقص فـي مهـاراتهم التعاونيـة واالجتماعيـة ، نتيجـة التغييـر الحا
وجه العموم ، والخليجية على وجه الخصوص ، من حيث االنتقال من العائلـة الكبيـرة والمسـتمرة إلـى العائلـة الصـغيرة التـي 

ــة . وتشــير دراســة جونســون وآخــرين (  ) حــول 5-1م ، ص 1995أصــبح لهــا أثــر ســلبي علــى مهــارة الطــالب االجتماعي
ر الوقت الذي يقضيه األب مع أطفاله ، إلى أن أطفالنا يقضـون معظم أوقاتهم أمام التلفزيون والفيديو والكمبيـوتر ، أو مقدا

مــع الخادمــة ، وأن الطالــب فــي المرحلــة االبتدائيــة يشــاهد التلفزيــون خمســين ضــعف عــدد المــرات التــي يتحــدث فيهــا مــع 
 والده .

العـالم أخـذت بمفهـوم الـتعلم التعـاوني ، لتنفيـذ الممارسـات التربويـة فـي مؤسسـاتها وفي المقابل وجـد أن العديـد مـن بلـدان 
التربويــة ، وبالتحديــد فــي أواخــر القــرن الثــامن عشــر المــيالدي ، عنــدما بــدأت بريطانيــا باســتخدام المجموعــات التعليميــة 
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درســة تمــارس هــذا األســلوب فــي مدينــة التعاونيــة ، ثــم انتقلــت الفكــرة إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة عنــدما افتتحــت م
 م .1806نيويورك عام 

وفــي أوائــل القــرن التاســع عشــر كــان هنــاك تركيــز قــوي علــى الــتعلم التعــاوني فــي المــدارس األمريكيــة ، وإن كــان علــى نطــاق 
م عنـدما 1991محدود ، في بعض الدول العربية ، وبخاصة في المملكة العربية السعوديـة ، حيث بدأ التعلم التعاوني عـام 

إلـى اللغـة العربيـة ، وقدمتـه للهيئـة   Cooperation in Classroomقامـت مـدارس الظهـران األهليـة بترجمـة كتـاب
 التعليمية عبر عـدة دورات تدريبية ، وتابعت تطبيقات المعلمين الصفية للتعلم التعاوني .

متابعــة الــتعلم ، واالهتمــام بتشــجيعهم علــى كمــا أصــبح االتجــاه الحــديث يــولي المــدارس مســئولية مســاعدة الطــالب علــى 
اإلقبال مع عملهم المدرسي وعلى أمور حياتهم بأساليب أكثر إبداعا ، ولذا وجهت الجهـود التربويـة إلـى أهميـة تتبـع البيئـة 

عـــل فـــي إذكـــاء روح االبتكـــار واإلبـــداع والقيـــادة والتواصـــل وبنـــاء الثقـــة واتخـــاذ القـــرارات وإدارة الخالفـــات الالزمـــة ، لج
) أن مشـكلة المعلـم األساسـية فـي الفصــل 81م ، ص 1995المجموعات التعليمية مجموعات فاعلة ، حيث ذكر عبـود (

هي إظهار الصرامة ، ليظل الطالب محافظين على النظام ، بل أصبح دور المعلم هو تطوير األجواء التقليدية بهـدف تنميـة 
، بقصـــد زيـــادة اإلنتاجيـــة الداخليـــة ، التـــي تنطلـــق مـــن ضـــرورة تحديـــد اإلنســـان وتعهـــده وفـــق المعـــايير التربويـــة الســـليمة 

 استراتيجيات أساليب إدارة الفصل ، إلعداد البيئة المناسبة الستخدام األساليب الحديثة لزيادة اإلنتاجية داخل الفصل .
يتـدربوا علـى اسـتخداماتها ولكل هذه األسباب بات من الضروري أن يتعـرف المعلمـون علـى اسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني ، و 

الصــفية ، لكونهــا واحــدة مــن االســتراتيجيات التــي تســاعد الطــالب علــى زيــادة تعلمهــم وتواصــلهم واكتسابهـــم المهــارات 
 االجتماعية الالزمة للنجاح في الحياة .

 تحديد مشكلة الدراسة : 
 ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :

 سلوب التعلم التعاوني إلدارة الفصل في تحصيل الطالب الدراسي ؟ ما أثر استخدام أ
 أهداف الدراسة :

 ولإلجابة عن السؤال الرئيس لهذه الدراسة وضع الباحث األهداف التالية :
 تأصيل األساليب والمعايير التربوية التي يستند إليها مفهـوم التعلم التعاوني وإدارة الفصل نظريّاً .             -
تحديد الدور الذي يمكن أن تسهم به ممارسة استراتيجيات التعلم التعاوني فـي تطـوير إدارة الفصـل ، وذلـك              -

من خالل دراسة تجريبية توضح درجة الفـروق ذات الداللـة اإلحصـائية بـين المجمـوعتين : التجريبيـة والضـابطة ، فـي بعـض 
 المقررات الدراسية .

 أسئلة الدراسة :
 قيق أهداف الدراسة وضع الباحث األسئلة التالية : ولتح

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المجمـــوعتين : التجريبيـــة ، الضـــابطة فـــي المســـتوى التحصـــيلي               -
 للطالب في مقرر  العلوم ، نتيجة الستخدام أسلوب التعلم التعاوني ؟

ائية بـــين المجمـــوعتين : التجريبيـــة والضـــابطة فـــي المســـتوى التحصـــيلي هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــ              -
 للطالب في مقرر  اللغة اإلنجليزية ، نتيجة الستخدام أسلوب التعلم التعاوني ؟

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المجمـــوعتين : التجريبيـــة والضـــابطة فـــي المســـتوى التحصـــيلي               -
 ريخ ، نتيجة الستخدام أسلوب التعلم التعاوني ؟للطالب في مقرر التا
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هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المجمـــوعتين : التجريبيـــة والضـــابطة فـــي المســـتوى التحصـــيلي               -
 للطالب في مقرر الجغرافيا ، نتيجة الستخدام أسلوب التعلم التعاوني ؟

ية بـــين المجمـــوعتين : التجريبيـــة والضـــابطة فـــي المســـتوى التحصـــيلي هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ              -
 للطالب في مقرر اإلمالء ، نتيجة الستخدام أسلوب التعلم التعاوني ؟

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المجمـــوعتين : التجريبيـــة والضـــابطة فـــي المســـتوى التحصـــيلي               -
 الستخدام أسلوب التعلم التعاوني ؟ للطالب في مقرر القواعد ، نتيجة 

 أهمية الدراسة : 
 تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها :

تتنـــاول موضـــوعاً حيويّـــاً وجديـــداً يهـــم القـــائمين علـــى العمـــل التربـــوي الميـــداني مـــن معلمـــي ومـــديري مـــدارس              -
 المستوى التربوي بشكل عام .ومشرفين تربويين ، ويهم كذلك صانعي القرارات التربوية ، من أجل رفع 

ــتعلم التعــاوني ، ومــدى االســتفادة مــن تطــوير أداء              - تلقــي الضــوء علــى العناصــر األساســية المكونــة ألســلوب ال
وتطوير إدارة الفصل من قبل المعلمين ، ومحاولة رتق الفجوة الناتجة عن الممارسات التعليمية التقليدية التي تعطى المعلـم 

لكامل في لغة االتصال التربوي ، فهو المرسل فقط ، دون االستفادة من العناصـر التربويـة األخـرى ، مثـل : الطالـب الدور ا
، فــي المشــاركة فــي تســيير دفــة إدارة الفصــل ، مــن أجــل تعلــم ، أفضــل فهــو حلقــة اتصــال تربــوي فعــال بــين جميــع أطــراف 

 العملية التعليمية .
ألولــى التــي يــتم فيهــا التركيــز علــى مفهـــومين جديــدين فــي مجــال اإلدارة التربويــة ، همــا : قــد تكــون الدراســة ا             -

 أسلوب التعلم التعاوني باعتباره أسلوباً جديداً ، وتطوير أداء المعلمين إلدارة الفصل .
 

 مصطلحات الدراسة
 التعلم التعاوني :             §

األسلوب المتبع من قبـل معلـم الفصـل فـي اسـتخدام طريقـة المجموعـات الصـغيرة يمكن تعريف التعلم التعاوني إجرائّياً بأنه 
 داخل الفصل ، وإتاحة فرصة العصف الذهني بين الطالب في داخل كل مجموعة ، حسب موضوع الدرس من المقرر .

 إدارة الفصل :             §
حـل ، يحـددها المعلـم فـي قيـادة الفصـل الدراسـي ، إجرائّياً ، هــو : تقسـيم الوقـت الزمنـي للحصـة الدراسـية علـى شـكل مرا

وإتاحــة الفرصــة للطــالب بممارســة القيــادة للمجموعــات داخــل الفصــل ، والمشــاركة فــي إدارة المجموعــات ، وذلــك بغــرض 
 زيادة إنتاجيتهم التحصيلية ، ورفع درجة المشاركة ، وتحمل المسئولية الجماعية بين الطالب أنفسهم ..

 مجموعة التجريبية : ال             §
إجرائّياً ، هي التي تطبـق أسـلوب الـتعلم التعـاوني فـي إدارة الفصـل ، والمشـاركة الجماعيـة بـين الطـالب ، ويقصـد بهـا هنـا : 

 بمدرسة النصر األهلية بمحافظة جدة التعليمية . 2طالب الصف األول المتوسط / 
 المجموعة الضابطة :             §

 1ي تطبق أسلوب التعلم التقليـدي فـي إدارة الفصـل ، ويقصـد بهـا هنـا : طـالب الصـف األول المتوسـط / إجرائّياً ، هي الت
 بمدرسة النصر األهلية بمحافظة جدة التعليمية .

 المقررات الدراسية :             §
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رافيـــا ، واإلمـــالء ، والقواعـــد ، تــم اختيـــار المقـــررات التاليـــة لهـــذه التجربـــة : العلــوم ، واللغـــة اإلنجليزيـــة ، والتـــاريخ ، والجغ
 بمدرسة النصر األهلية بمحافظة جدة التعليمية . 2،1للصف األول المتوسط 

 الفصل المدرسي :              §
 2المتوسـط أو طـالب الفصـل /  1ويقصد به إجرائّياً : المكان المخصص الذي يلتقـى فيـه مجموعــة مـن طـالب الفصـل / 

لية بمحافظة جدة التعليمية ، وعـدد كل فصل مدرسي هـو عشرون طالباً فـي الفصــل الدراسـي المتوسط بمدرسة النصر األه
 هـ .1420/1421الثاني للعـام الـدراسي 

 اإلطار النظري
 أوالً : مفهوم التعلم التعاوني

 المقدمة
دة علـى سـطح األرض . خلق اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان ، وخلق فيه صفات وسمات تميـزه عـن سـائر المخلوقـات الموجـو 

ومــع ذلــك تظــل قــدرات اإلنســان الجســدية والعقليــة محــدودة ، وغيــر مؤهلــة ألن تحقــق لــه كــل مــا يطمــح إليــه مــن رغبــات 
واحتياجــات ، ومــن أجــل ذلــك كــان لزامــا عليــه أن يتعــاون مــع اآلخــرين ، وبتعــاون اآلخــرون معــه مــن أجــل تحقيــق األهـــداف 

هداف والرغبـات من خالل التعاون والعمل الكفء ليسـت مقصـورة فقـط علـى اإلنسـان المشتركة . وهذه الرغبة لتحقيق األ
الفرد ، لكنها أيضـاً تمتـد إلـى المجموعـات فـي أي مجتمـع كـان . وحـين ينـتظم عقـد مجموعـة مـن األفـراد مـن أجـل تحقيـق 

نظم الجهــود مــن أجــل هــدف معــين فإنــه يصــبح مــن الضــروري عندئــذ أن تكــون هنــاك إدارة تعمــل علــى تهيئــة الظــروف ، وتــ
الوصول إلى األهداف المشتركة المطلوبة ، وهذه الجهود تتمثل في قيام المعلم بدوره التربوي المهني فـي تنسـيق األنشـطة 
الصفية وغير الصفية المختلفة لمجموعة الطالب ، من خالل ممارسة اسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني داخـل هـذه المجموعـات 

م ، 1995إنسـاني المجموعـات لتحقيـق أهدافــه . وفـي المقابــل نجـد أن جونســون وزمــالءه (  ، وقـد استخدم كـل مجتمـع
) أكــدوا بــأن نمــط إهــدار الفــرص لإلفــادة مــن قــوة عمــل المجموعــات فــي المؤسســات التربويــة يعــود إلــى  1،2-1ص ص 

 خمسة أسباب على األقل : 
عمـــال ناجحـــا ، فمعظـــم المـــربين ال يعرفـــون الفـــرق بـــين عـــدم وضـــوح العناصـــر التـــي تجعـــل عمـــل المجموعـــات           .1

 مجموعات التعلم التعاوني ومجموعات العمل التقليدي . 
عــدم إدراك المــربين أن العمــل المعــزول هــو نظــام غيــر طبيعــي فــي العــالم ، وأن الشــخص الواحــد ال يســتطيع أن           .2

 يبني سكناً له بمفرده .
ية فـي فكـرة التطـوير لـدى مجموعـة المتعلمـين ، وبالتـالي تصـل إلـى عـدم تحمـل المعلمـين عدم تحمـل المسـئول          .3

 مسئولية تعليم الطالب ألقرانهم داخل الفصل وخارجه .
هيمن على عقول المربين فكرة أن عمل اللجان والمجموعـات غيـر نـاجح ، وبالتـالي يـرددون قـول القائـل : إذا           .4

 ي العالم العـربي فإن ذلك يكون بإحالته إلى لجان لدراسته .أردت أن تعيق موضوعا ف
 الرهبة وعدم توافر العزيمة ، بالنسبة للعديد من المربين ، في استخدام المجموعـات التعليمية التعاونية .          .5

فـي المـدارس ، ذكـر  ولمحاولة القضـاء علـى هـذه األسـباب فـي تطبيـق مفهـوم الـتعلم التعـاوني داخـل المجموعـات التعليميـة
) أنه يجب التغلب على المقاومة الشخصـية السـتخدام المجموعـات بطريقـة  2،  1م، ص ص 1995جونسون وزمالؤه ( 

 منضبطة من خالل مراعاة المفاهيم التالية : 
 الفرق بين العمل التعاوني والعمل الفردي  .              أ. 
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 التعاوني في شكل مجموعات .النتائج المتوقعة من العمل           ب. 
 طريقة التطبيق الدقيق للعناصر األساسية ( سوف يتم شرحها فيما بعد ) .           ج. 
 نوعية التعلم التعاوني الذي يستخدم في المواقف التعليمية المختلفة .            د. 

 يم .هـ. بيئة تنظيمية في المدرسة ذات أداء مرتفع ، من أجل زيادة جودة التعل
 

 الفرق بين مفهومي التعلم  التعاوني والتعليم التعاوني : 
إن التعلم التعاوني هو الخطوة األولى من الطريقة التقليدية لعمليات التعلـيم فـي معظـم البلـدان العربيـة ، مـن حيـث مرحلتـي 

ي ، فـالتعليم فـي غرفـة الصـف المعرفة واإلدراك للمهارات األساسية ، ومن خالل التعليم الفردي فـي داخـل الفصـل الدراســ
يحتاج إلى جهد تعاوني ، ألن التحصيل غير العادي ال يأتي من الجهود الفردية أو التنافسية للفـرد المنعــــزل ، بـل يـأتي مـن 

 خالل العمل على شكل مجموعة تعاونية.
ص عمــل فعليــة للطــالب فــي أثنــاء أمــا التعلــيم التعــاوني فهــو الفعلــي فــي ترجمــة مفهــوم الــتعلم التعــاوني ، بمــا يتيحــه مــن فــر 

الدراســة ، تســاعد علــى تحقيــق المراحــل المتقدمــة فــي العمليــة التعليميــة ، كمــا يســمونه : مرحلــة التــدريب الميــداني لــبعض 
 التخصصات العلمية والنظرية في مراحل التعليم العالي والثانوي لكافة تخصصاته .

بــأن الــتعلم التعــاوني بأنــه البــذرة األولــى ، وهــو طريقــة وأســلوب  ) 10،  9م ، ص 1995عـــرف مجلــس القـــوى العاملـــة ( 
حديث في مجال تطوير أداء الطالب الفعال ، من خالل األداء المتميز من المعلمين ، وفي استخدام استراتيجيات الـتعلم 

مجموعـات تعاونيـة ،  التعاوني طريقة تدريبية حديثة من أجل تطوير إدارة الفصل للممارسات التربوية الصـحيحة ، فـي شـكل
 داخـل حجرة الفصل الدراسي .

 7-1،  6-1م ، ص ص 1995وحتى نجعل العمل التعاوني ذا فعالية بين الطالب ، أكدت دراسـة جونسـون وزمــالئه (  
) علــى أن ذلــك يتطلــب فهمــا للعناصــر التــي تجعــل العمــل التعــاوني عمــال ناجحــا ، وإتقــان هــذه العناصــر األساســية للتعــاون 

 ح للمعلمين أن يأخذوه بعين االعتبار ، ولهذا يجب مراعاة النقاط التالية : يسم
 يتناولـون دراستهم ومناهجهـم وقـراراتهم الموجودة يبغونها بشكل تعاوني .             -
ادهم ، يكيفــون دروس التعلــيم التعــاوني طبقــا لخصوصــية حاجــاتهم التعليميــة ، وظــروفهم ، ومنــاهجهم ، ومــو              -

 وطالبهم .
يشخصون المشاكل التي قد يواجههـا الطـالب فـي أثنـاء عملهـم معـا ، ويتـدخلون لزيـادة فاعليـة المجموعـات              -

 التعليمية الطالبية .
 الجذور النظرية للتعلم التعاوني :

م التعــاوني علــى النحــو ) التــدرج التــاريخي لجــذور نظريــة الــتعل 6-3،  5-3م ، ص ص 1995ذكـــر جونســون وزمــالؤه ( 
 التالي : 

 أحــد واضــعي نظريــة الجشــتلت Kurt Kafkaم علــى يــد العــالم كيــرت كافكــا 1900كانــت بدايــة الــتعلم التعــاوني عــام 
Gestalt  في علم النفس ، الـذي أكـد على " أن المجموعات وحدات كاملـة نشـطة يختلـف فيهـا االعتمـاد المتبـادل بـين

 م بتطوير أفكار كافكا حول النقاط التالية : Kurt Lewin   1935-1984ليوين األعضاء " ، وقد قام كيرت 
 أساس المجموعة هو االعتماد المتبادل بين األعضاء .              -
 حالة التوتر الداخلي لدى األعضاء تدفعهم إلى العمل على تحقيق األهداف المشتركة المرغوبة .             -
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م ، وقــام 1962-1949بصياغـــة نظريــة التعـاون التنافســي فــي عــام    Morton Dentsch وقـد قــام مــورتين دويــتش
-1970بتطـوير أفكـار دويـتش لتصـبح نظريـة : االعتمـاد المتبـادل االجتمـاعي (   Johnson Davidديفيد جونسون 

 م ) .1974
ي والـتعلم الفـردي ، وأكثـر مـن دراسة تجريبيـة علـى الـتعلم التنافسـ600م أن هناك أكثر من 1989ذكر جونسون ومورثون 

م حتـى اآلن ، ويمكـن تصـنيف النتـائج المتعـددة التـي تـم 1898دراسة ارتباطية أجريت على التعلم التعاوني من عام  100
 الكشف عنها إلى ثالث فئات رئيسة هي :

 التحصيل واإلنتاجية .          .1
 العالقات اإليجابية .          .2
 نفسية .الصحة ال          .3

وبالمقارنــة مــع العمــل التنافســي والعمــل الفــردي ، فــإن الــتعلم التعــاوني يــؤدي إلــى زيــادة فــي التحصــيل واإلنتاجيــة وقــوة فــي 
اإليجابية واهتمام بالصحة النفسية ، من أجل رفع الكفاية االجتماعيـة وتقـدير الـذات ، وهـذا يـؤدي إلـى أن الـتعلم التعـاوني 

 ثر أهمية بالنسبة للمربين في مجال التربية والتعليم ، في تطوير أداء الفصل .من األساليب التربوية األك
 الجذور العملية للتعلم التعاوني : 

حــث القــرآن الكــريم علــى التعــاون علــى البــر ، حيــث قــال اهللا تعــالى : ( وتعــاونوا علــى البــر والتقــوى وال تعــاونوا علــى اإلثــم 
" ، كمـا نفهـم أهميـة التعـاون مـن قـول الرسـول عليـه الصـالة والسـالم : " واهللا فـي  2والعدوان ) ، " سورة المائـدة ، اآليـه :

 عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " . رواه مسلم .
) أنـه تـم معرفـة الجـذور العمليـة للـتعلم التعـاوني 10-3،  9-3م ، ص ص 1995وقد ذكرت دراسـة جونسـون وزمالئـه ( 

 على النحو التالي : 
القـرن الثـامن عشـر المـيالدي تـم اسـتخدام المجموعـات التعليميـة التعاونيــة فـي بريطانيـا علـى نطـاق واسـع ، ثـم  في أواخـر 

م 1806نقلت الفكرة إلى الواليات المتحدة األمريكية ، عندما افتتحت مدرسة تتبع هذا األسلوب في مدينة نيويـورك عـام 
على التعلم التعاوني في المدارس األمريكيـة ، وقـد طـور فكـرة التعلـيم ، وفي أوائل القرن التاسع عشر كان هناك تركيز قوي 

الـذي عـزز  John Deweyم ) ، ثـم تبعـه جـون ديـوي Parker   )1875 – 1880التعـاوني التطبيقـي العـالم بـاركر 
 استخدام المجموعات التعليمية التعاونية حتى أصبح جزءاً من أسلوبه المشهور في التعلم . 

 ي للتعلم التعاوني : المفهوم النظر 
بنــاء الــدرس فــي الــتعلم التعــاوني يشــتمل علــى خمســة عناصــر أساســــــية ، حســب مــا ذكـــــرت دراســة جونســــون وزمالئــه ( 

 ) ، وهي على النحو التالي :  7-1،  6-1م ، ص ص 1995
 االعتماد المتبادل اإليجابي :            .1

المجموعة أنهم مرتبطون مع بعضـهم بعضـاً بطريقـة ال يسـتطيع فيهـا أن يـنجح يمكن بناؤه بشكل ناجح عندما يدرك أعضاء 
 أي واحد منهم إال إذا نجحوا جميعاً ، و إذا فشل فشلوا جميعاً . 

ومــن هنــا تــدرك المجموعــة أن جهــد كــل فــرد ال يفيــده فحســب بــل يفيــد جميــع أعضــاء المجموعــة وفــي نفســه الوقــت يمثــل 
 ني ، فإذا لم يكن هناك اعتماد متبادل إيجابي فلن يكون هناك تعاون . أساس استراتيجية التعلم التعاو 

 المسئوليـة الفرديـة والمسئوليـة الجماعيـة :            .2
 هناك مستويان من مستويات المسئولية التي يجب أن تبنى في المجموعات التعليمية التعاونية على النحو التالي : 
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 أن تكون مسئولة عن تحقيق أهدافها . المجموعة يجب               §
 وكل عضو من أعضاء المجموعة يجب أن يكون مسئوًال عن اإلسهام بنصيبه في العمل .               §

فالمســؤولية الفرديــة تــتم مــن خــالل تقيــيم المجموعــة ألدائهــا لكــل طالــب ، وتعــاد النتــائج إلــى المجموعــة والفــرد مــن أجــل 
ى مساعدة إضافية أو دعم أو تشجيع إلنهاء المهمة ، فهذا هو الهدف األسمى لمفهوم التعلم التأكد ممن هو في حاجة إل

 ، بمعنى أن الطالب يتعلمون معاً لكي يتمكنوا فيما بعد من تقديم أداء أفضل منفردين . 
 التفاعل المعزز وجهاً لوجه :            .3

الشتراك في استخدام المصادر وتقديم المساعدة والـدعم والتشـجيع يحتاج الطالب إلى القيام بعمل حقيقي معاً ، وذلك با
على الجهود التي يبذلها كل واحد منهم ، فعن طريق المجموعات الصغيرة يكون الطالب وجهاً لوجه أمـام زميلـه فـي داخـل 

 المجموعة الصغيرة .
دم الحرج أمـام زمالئـه فـي أثنـاء النقـاش ، وطـرح فيكون التعاون إيجابّياً فيما بينهم ، من خالل قلة أعداد المجمــوعة ، وع 

التســاؤالت ، واالســتفادة مــن معلومــات زمالئهــم داخــل المجموعــة نفســها ، وهنــا يصبـــــح األعضــــاء ملتــزمين شخّصــياً نحــو 
 بعضهم بعضاً ، وكذلك نحو تحقيق أهدافهم المشتركة . 

 لمطلوبة : تعليم الطالب المهارات الجماعية والشخصية ا           .4
من خالل تكوين المجموعات الصغيرة داخل الفصل مـن أجـل اسـتخدام الـتعلم التعـاوني يجـب أن يـتعلم األعضـاء مهـارات 
القيادة ، واتخاذ القرارات ، وبنـاء الثقة والتواصل ، وإدارة الصراع بطريقة هادفة تماماً ليتعلم المهـارات التعليميـة ، وبمـا أن 

مان ، فإن اإلجراءات والمهارات الالزمة إلدارة الصراع بشـكل بنـاء تعتبـر ذات أهميـة خاصـة بالنسـبة التعاون والصراع متالز 
 للنجاح الدائم للمجموعات التعليمية التعاونية . 

 معالجة عمل المجموعة :            .5
عالقـات عمـل فاعلـة بـين  تعتبر الخطوة األخيرة في تقويم عمل المجموعة ، ومدى تحقق أهدافها ، ومدى محافظتهـا علـى

أفرادها . إن المجموعات بحاجة إلى بيان تصرفات األعضاء المفيدة وغير المفيدة التخاذ القـرارات حـول التصـرفات التـي 
يجب أن تستمر ،وتلك التي يجب أن يتم تعديلها ، إذ أن التطور المستمر لعملية التعلم ينـتج عـن التحليـل الـدقيق لطريقـة 

 ، وكيفية إثراء فاعلية عمل المجموعات .  عمل األعضاء معاً 
 دور المعلم في التعلم التعاوني :   

يجــب علــى المعلمــين فــي كــل حصــة أن يختــاروا دور الموجــه ال دور الملقــن ، ولهــذا يلــزمهم أن يتــذكروا أن التحــدث فــي 
م ، 2000لـــك حجـــي ( التعلـــيم لـــيس تغطيـــة المـــادة للطـــالب ، بـــل إنـــه يتمثـــل فـــي الكشـــف عنهـــا معهـــم ، ويؤكـــد علـــى ذ

 ) ، وذلك باعتبار المعلم مستشاراً للمجموعة أكثر من كونه المصدر الوحيد للتعلم . 291ص
ويتحدد دور المعلم في المجموعات التعليميـة التعاونيـة الرسـمية علـى خمسـة أجـزاء ، حسـب مـا ورد فـي مـدخل جونسـون 

 وزمالئه للتعلم التعاوني على النحو التالي : 
 تحديد اهداف الدرس .           .1
 اتخاذ قرارات معينة حول وضع الطالب في مجموعات تعليمية قبل البدء بتعليم الدرس .           .2
 شرح المهمة وبيان الهدف للطالب .           .3
أســئلة تفقــد فاعليــة الطـــالب داخــل المجموعــات ، والتــدخل لتقــديم المســاعدة ألداء عمــل فــي اإلجابــة عــن           .4

 الطالب ، وتعلم مهارات المهمة أو تحسين مهارات الطالب الشخصية ومهارات المجموعة الصغيرة . 
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 تقييم تحصيل الطالب ومساعدتهم في مناقشة مدى تقدمهم في تعاونهم معاً .           .5
 أدوات التعلم التعاوني :  

المجموعــــة بتحقيـــق أهـــداف مجمـــوعتهم ، وزاد اهتمـــامهم  التعـــاون والصـــراع شـــيئان متالزمـــان ، فكلمـــا زاد اهتمـــام أعضـــاء
بعضـــهم بـــبعض ، زاد احتمـــال أن تظهـــر بيـــنهم صـــراعات معينـــة ، وذلـــك يتطلـــب حســـب مـــا ورد عـــن جونســـون وزمالئـــه ( 

 ) ما يلي :  11-1م ، ص 1995
يـــة المالزمـــة للمجموعـــات تعلـــيم الطـــالب اإلجـــراءات والمهـــارات الالزمـــة إلدارة الصـــراعات األكاديميـــة الفكر           .1

 التعليمية 
تعلـــيم الطـــالب اإلجـــراءات والمهـــارات الالزمـــة للتفـــاوض مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى حلـــول بنـــاءة لصـــراعاتهم ،           .2

 والتوسط في الصراعات القائمة بين الزمالء في المجموعات التعليمية . 
) تعريـف (   227هــ ، ص 1420ي " وقـد ذكـر المصـري ( ويمكــن تدريب الطـالب على استخـدام طريقـة " العصف الـذهن

كيث هوفر ) للعصف الذهـني : " بأنه مجموعة من اإلجراءات تعني اسـتخدام الـدفاع فـي عصـف مشـكلة مـن المشـكالت 
بجمع كل األفكـار حولهـا ، إليجـاد حلــول مبتكـرة لهـا ، والعصـف الفكـري تقنيـة لإلبـداع والتخيـل التطبيقـي ، اسـتخدم فـي 

العمل ثـم انتقـل إلـى ميــدان التربيـة ، ليصـبح أكثـر األســاليب التـي حظيـت باهتمـام البـاحثين والمهتمـين بتنميـة الفكـر  سـوق
 اإلبداعي " . 

 القواعد المتبعة في جلسات العصف الذهني داخل المجموعات : 
م ، ص 1999لعصـف ، حيـث ركــز جـروان ( وهـذا يتطـــلب تهيــئة الزمـــرة أو المجمـــوعة ، وخاصـة في الجلســات األولـى ل

 ) على أربع قواعد يجب مراعاتها في ممارسة طريقة العصف الذهني بين األفراد ، وهي على النحو التالي :  117
 ال يجوز انتقاد األفكار من أي عضو مهما بدت سخيفة تافهة .           .1
 ار . التشجيع على إعطاء أكبر عدد ممكن من األفك          .2
 التركيز على الكم ،بالتحفز على زيادته .           .3
 األفكار المطروحة ملك الجميع ، بمعنى أنه يمكن اشتقاق أو تركيب فكرة أو حل من فكرة مطروحة سابقاً .           .4

 الخطوات المستخدمة لتطبيق جلسات العصف : 
مة إلنجاح عملية العصف الذهني ، باعتبـاره أداة مـن أدوات ) إلى أن هناك عناصر مه 119م ، ص 1999أشار جروان ( 

 التعلم التعاوني داخل المجموعات ، وذلك في أثناء إدارة الفصل : 
 وضوح المشكلة موضوع البحث لدى المشاركين وقائد النشاط ، قبل بدء الجلسة .           .1
لجميع ، بحيث يأخذ كل مشارك دوره ، وطرح األفكـار دون وضوح مبادئ وقواعد العمل والتقيد بها من قبل ا          .2

 تعليق أو تجريح من أحد . 
خبرة المعلم أو قائد النشاط وجديته واقتناعه بقيمة أسـلوب العصـف الـذهني بـين أدوات الـتعلم التعـاوني ، فـي           .3

 حفز اإلبداع ورفع اإلنتاجية لدى مجموعات الطالب داخل إدارة الفصل .
 
 نياً : إدارة الفصلثا
 مفهوم إدارة الفصل :  
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هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي أوردت المصــطلحات التاليــة حــول مفهــوم ( الصــف والفصــل ) ، ومــن هـــذه الدراســـات  
م ) ، فالصف والفصل فـي الدراسـتين بمفهـوم واحـد ، ولـيس 1987هـ ، الناشف وزميله 1404دراسة كل من ( حمدان ، 

 نهما . هناك اختالف بي
هــ ، ص 1404) حيـــث عرفــــه حمـــدان  (  Classمن هنا حدد الباحـــث في هـــذه الدراسة اسـتخدام مصطلــح الفصــل ( 

) علــى أنــه " مجموعــة مــن االســتراتيجيات التربويــة التنظيميــة التــي تتــولى تنســيق معطيــات وعوامــل التــدريس بأســاليب  100
 اخل الصفوف بغية إثـراء مخرجاتها " . مختلفة ، بغرض تسهيل عملية التربية د

واإلدارة الصفية الناجحة تحرص على إيجاد التفاعـل مـع الطـالب ، ممـا يـؤدي إلـى المشـاركة اإليجابيـة ، ويثيـر فـي الحصـة 
ّجواً من الحيوية والنشاط ، وهو بدوره يحمـل الطـالب علـى احتـرام معلمهـم ويتقبلـون إرشـاداته بـروح مرحـة ونفـس راضـية ، 

 ومون بواجباتهم التعليمية وذلك حسب الطرق السليمة ، من أجل تحقيق األهداف التربوية فيق
 أبعاد إدارة الصف : 

ـــري (  ـــرت دراســة الشاكـ ـــصل ، فقــد ذكــ أشــارت عــدة دراســات إلــى أن هنــاك العديــد مــن األبعــاد التــي تركــز عليهــا إدارة الفـ
 ) أن هذه األبعاد هي :  4هـ ، ص1413

 تنظيم وترتيب الفصل .           .1
 تهيئة مناخ الفصل .           .2
 ضبط سلوك التالميذ .           .3

كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصــائية بــين كــل مــن المعلمــين والمــديرين والمــوجهين والتربــويين فــي 
هـة نظـر المعلمـين حـول تهيئـة منـاخ الفصـل الدراسـي إدراكهم لواقـع ممارسة ضبط سلوك التالميذ ، وهناك اخـتالف مـن وج

عـن كل من المديرين والموجهين ، كما أكدت الدراسة على أن المعلمـين يمارسـون تنظيــم وترتيـب الفصــل الدراسـي بدرجـة 
ممتــازة . وأن المعلمــين أصــحاب الخبــرة الطويلــة فــي التــدريب يفوقــون أقــرانهم أصــحاب الخبــرات األقــل فــي تنظــيم الفصــل 

 الدراسي . 
 إدارة الفصل لزيادة اإلنتاجية : 

) أن االتجــاه الحــديث يــولي المــدارس مســؤولية مســاعدة األطفــال علــى متابعـــة  103-81م ، ص 1995أوضــح العبــود ( 
 التعلـــيم ، واالهتمام بتشجيعهم على اإلقبال على عملهم المدرسي وعلى أمور حياتهم بأساليب أكثر إبداعاً وتحرراً . 

وجهت األنظار إلى أهمية بيئة الفصل في إذكاء روح االبتكار واإلبـداع فـي التالميـذ ، واسـتنباط إجـراءات وأفكـار ذاتيـة  لذا
فردية أو جماعيـة ذات أثـر بعيـد فـي حيـاتهم ، إذ لـم تعـد مشـكلة المـدرس األساسـية فـي الفصـل هـي إظهـار الصـرامة ليظـل 

بح دور المدرس هو تطوير األجواء التقليديـة بهـدف تنميـة اإلنسـان وتعهـده التالميذ صامتين محافظين على النظام ، بل أص
وفق المعايير التربوية السليمة ، وبهدف زيادة اإلنتاجية الداخلية التي تنطلق من ضرورة اسـتراتيجيات أسـاليب إدارة الفصـل 

فصل أو الصف المدرسي ، وأن المعلم البد ، إلعداد البيئة المناسبة الستخدام األساليب الحديثة لزيادة اإلنتاجية داخل ال
 أن يكون مديراً ناجحاً لفصله ، وفي الوقت نفسه مستشارًا للمجموعة أكثر من كونه مصدرًا وحيداً للتعلم . 

وإدارة الفصل يجب أن تعتمد بالدرجة األولى على فلسفة المجتمع وأهدافه ، وأن تكون مالئمة للبيئة التربويـة فـي تنظيمهـا 
كــان الفصــل مفتوحــاً أو غيــر مفتــوح أو فصــًال منضــبطاً ، وإدارة الفصــل تتبــع اإلدارة علــى المســتوى اإلجرائــي داخــل   ، ســواء

 المدرسة . 
 تأثير بيئة الفصل في إدارته : 
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لكل فصل دراسي بيئة متميزة ، تحدد معالمها طبيعة العالقات بـين تالميـذ الفصـل ، وبيـنهم وبـين المعلـم ، وطريقـة تـدريس 
حتوى الدراسي ، إضافة إلى إدراكهم لبعض الحقـائق التنظيميـة للفصـل ، وبيئـة الـتعلم بالصـف تختلـف بـاختالف المـادة الم

الدراسية . ولكل فصـل سـمة مميـزة أو منـاخ يميـزه عـن غيـره مـن الفصـول ، وتـؤثر علـى فعاليـة الـتعلم داخـل الفصـل ، فهـي 
 بمثابة الشخصية للفرد . 
) بعـــض الدراســـات التـــي حــددت أن هنـــــاك ارتباطـــاً بـــين أداء  25،  5هـــ ، ص ص 1411ـقي ( وقـــد تناولـــت دراســـة الرائـــ

التالميذ ، وبيئة الصف ، وتوصلت إلى أن بيئات الصفوف تتنوع تبعاً لتنـوع المـواد الدراسـية ، ومـن ثـم يـنعكس ذلـك علـــى 
ض المتغيــرات غيـر المعرفيــة ، مثــل : عـدد تالميــذ أداء التالميـذ ( المتغيـرات المعرفيــة ) ، وأن هنـاك عالقـة بيئــة الصـف بـبع

الفصل ، ومعدل الغياب ، وموقع المدرسة في بيئة حضرية أو قروية ، ورضا التالميـذ عـن المدرسـة ، حيـث أكـدت نتائجهـا 
اب يرتفـع فـي على أن زيادة عدد التالميذ تقترن ببيئة صفية يقل فيها الترابط بين التالميذ وتزداد فيها الرسمية . ومعدل الغي

الفصــول التــي زاد فيهــا التنــافس بــين التالميــذ ، وتحكــم المعلــم ، وقلــة دعمــه واهتمامــه بالتالميــذ ، وأن بيئــات الصــفوف 
 الفردية تتسم بعدم التنظيم وقوة التنافس .

بهـم ، كمـا في حين وجد أن رضـا التالميـذ يتحسـن فـي الفصـول التـي تزيـد فيهـا مشـاركتهم وإحساسـهم باالنتمـاء واالهتمـام 
ــات التــي يفضــلها  ــة مــع البيئ ــذ المعرفــي واالنفعــالي يتحســن فــي الفصــول التــي تتفــق بيئاتهــا الفعلي أوضــحت أن أداء التالمي

ول التي تختلـف بيئاتهـا الفعليـة عـن البيئـات التـي يفضـلها التالميـذ ، وعلـى هـذا فـيمكن للمعلـم التالميذ ، ويتدنى في الفص
 توظيف استراتيجيات تدريسية تزيد من مشاركة التالميذ .

 الطالب وإدارة الفصل : 
بدني والروحـي ، إن محور إدارة الفصل هو الطالب ، وتوفير الظروف واإلمكانات التي تساعد على توجيه نموه  العقلي ، ال

والتــي تتطلــب تحســين العمليــة التربويــة لتحقيــق هــذا النمــو ، إلــى جانــب تحقيــق األهــداف االجتماعيــة التــي يطمــح إليهــا 
المجتمع فهي مطلب مهم ، وقـد أظهـرت البحـوث النفسـية والتربويـة الحديثـة أهميـة الطفـل كفـرد وأهميـة الفـروق الفرديـة ، 

 في شخصية الطفل من جميع جوانبها .  وأن العملية التربوية عملية نمو
وأكـــدت الفلســـفات التربويـــة علـــى أن الطفـــل كـــائن إيجـــابي نشـــيط ، كمـــا أظهـــرت أن دور المـــدرس والمدرســـة فـــي توجيهـــه 
ومساعدته في اختيار الخبرات التي تساعد على نمو شخصيته وتـؤدي إلـى نفعـه ونفـع المجتمـع الـذي يعـيش فيـه ، فركـزت 

)  74هـــ ، ص 1408لمســئولياته فــي حياتــه الحاضـــرة والمقبلــة فــي المجتمــع حيــث أورد الدايـــل (  االهتمــام نحــو إعــداده
 عددًا من الجوانب التي ينبغي االهتمام بها ، وهي : 

النمو الجسمي : تزويد الطالب بالمعلومات المفيدة عن كيفية الوقاية من األمراض ، والغذاء الجيد والسـليم ،           .1
 االعتبارات الصحية بالفصـول ، كالتهويـة واإلضـاءة والجلوس الصحي . ومراعاة 

النمـــو العقلـــي : بإتاحـــة الفرصـــة للطـــالب لمعالجـــة الموضـــوعات والمشـــكالت بطريقـــة األســـلوب العلمـــي فـــي           .2
التجــارب مــا أمكــن التفكيــر الــذي يعــد المحــور األســاس فــي كــل أنــواع التعلــيم ، وتــوفير المعلومــات والمصــادر والمراجــع و 

 بالمكتبة المدرسية ، وتعويدهم على االطالع الخارجي في المكتبات العامة . 
النمو االجتماعي : تنمية أنماط السلوك المرغـوب فـي كـل موقـف مـن المواقـف التـي تحـدث بالفصـل ، وتنميـة           .3

 ومع أفراد أسرتهم ، وواجباتهم نحوهمالواجب إزاء المحيطين بهم ، وإدراك العالقات بينهم وبين زمالئهم ، 
 دور المعلم في إدارة الفصل : 
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) علـى النحـو التـالي  122 – 119م ص ص 1989يمكن تصنيف دور المعلم في إدارة الفصل حسب ما ذكر كلثبـون ( 
 : 
لتفـوق الجسـماني الـذي  التفوق الجسماني : يعتبـر شـيئاً أســاسّياً أو مهّمـاً ، وتـاريخ التـدريس يـدل علـى تـدخل ا          .1

كــان باســتمرار أســلوباً أساســّياً فــي الضــبط ، وفــي بدايــة القــرن التاســع عشــر المــيالدي كانــت المــدارس عراكــاً بــين المــديرين 
والطالب ، من أجل إظهار من ستكون له السلطة ، وقلت أهمية هذا األسلوب في المدارس الحديثة ، وإن كانت األسـاس 

 مين والطلبة . في الضبط لدى بعض المعل
السلطة الرسمية : نظام التعليم تقيده القوانين والعادات والتنظيمات الحكومية ، وهذا التقييد أكسب المـدرس           .2

ما يسمى بالسلطة الرسمية ، والتي تستخدم بصورة واسعة وأساس في الضبط واإلرشاد في وضـع حـد للطالـب والمعلـم مـن 
مجاوزتهمـــا الحـــدود ، وتمثـــل الواجبـــات الرســـمية وتنظـــيم الفصـــل الدراســـي والجـــداول  خـــالل فـــرض عقوبـــات رســـمية عنـــد

 المدرسية واختيار الكتب وعمليات التدريس جزءًا من سلطة المعلم . 
السلطة العاطفية : تشير إلى العالقـة الشخصـية بـين المعلـم وطالبـه ، والتـي تتسـم باإليجابيـة وتدفــق العاطفــة ،           .3

ع على التعرف على الحالة النفسية لـه فيقبل الطالب على تقليـد المعلـم واتبـاع إرشـاداته ، ويصـبح المعلـم مثـاًال أبويّـاً وتشج
 محبوباً ، ومثل هذا النوع من السلطة قوي جّداً في الصف األول وتقل درجته مع ازدياد نضوج الطفل . 

فيـــة وإن كانـــت تقتـــرب منهـــا ، فـــالمعلم المتعمـــق فـــي فهـــم الطـــالب الحالـــة النفســـية : أرقـــى مـــن العالقـــة العاط          .4
ودوافعهم ومشاكلهم لديه سـلطة تجريبيـة عظيمـة ، ومثـل هـذه الحكمـة تسـتخدم لمسـاعدة األطفـال علـى النمـو بأحسـن مـا 

 لديهم من قدرات . 
ة عظيمـة ، فيصـبح كـالخبير فـي مجـال تفوق المعرفة : عندما يكون المعلم قويّاً بمعلوماته فإنه يمنح نفسه سلط          .5

عملــه الــذي يبحــث عنــه للحصــول علــى إجابــات دقيقــة ،فيصــبح محترمــاً بيــنهم ويملــك الســيطرة علــيهم ، والمعلــم الــذي ال 
يعلم ويخطئ في تقديم المعلومات يفقد االحترام ويواجه مشاكل ، ولهذا ال ينبغي أن يعرف كل شيء بل أن تكون من أبرز 

 لرضا بالبحث عن الجواب الصحيح . صفاته الجهد وا
التفــوق فــي العمليــات الفكريــة : الرغبــة فــي البحــث عــن اإلجابــة يــؤدي إلــى النــوع الســادس مــن الســلطة ، وهــو           .6

التفوق في العمليـات الفكريـة الـذي يتميـز بمـا فيـه مـن قـدرة علـى التحليـل والتركيـب ، وإدراك العالقـات ، وتنظـيم تسلسـل 
 والقدرة على مواجهة المشكالت يوفر له نوعين من السلطة اإلضافية في تفاعله مع الطالب . األفكار ، 

المهــارة فــي العمليــة التربويــة : الخبــرة فــي طــرق التــدريس مــن أهــم الســلطات البــارزة التــي يمتلكهــا المعلــم فــي           .7
ريس بدرجــة عاليــة لــه كــل الســلطة داخــل الفصــل ، التعبيــر عــن قدرتــه المعرفيــة ، والمعلــم الــذي يســيطر علــى مهــارات التــد

آخذين بعين االعتبار مدى التبـاين بـين المـدرس الـذي ال يشـكو أبـداً مـن النظـام ، والمـدرس الـذي يفقـد الـتحكم دائمـاً وال 
 يقوى على إدارة فصله ، والسـلطة تفاعـل بـين المعلـم والطـالب ، وهـو تفاعـل يسـتدعي أنماطـاً متعـددة مـن السـلطة فـي آن

واحد ، وبنسب مختلفة تعتمد في مجموعها على المدرس والطالب والموقف ، ,من هذا المنطلق فإن التطبيق يعتمـد علـى 
 مدى كفاءة أنواع خاصة من السلطة في مواقف محددة . 

 ويضيف الباحث في بعض التصنيفات لدور المعلم في إدارة الفصل ، والتي منها : 
 لفصل : ( أ ) سلطة المعلم في قيادة ا 

ــيم ومــدير للعمليــة التعليميــة ، وهــو فــي ســبيل القيــام  كمــا أن الســلطة تفاعــل بــين المعلــم وتالميــذه ، فــالمعلم ميســر للتعل
بوظيفته يتفاعـل مـع تالميـذه ، فالتفاعـل هـو التـأثير المتبـادل أو المشـترك بـين األفـراد أو الجماعـات ، ومنهـا تفاعـل المعلـم 
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ادلة أو المشتركة ، والمعلم في تفاعلـه مـع تالميـذه فـي المواقـف المختلفـة يـدير عمليـة االتصـال والتلميذ ، والتأثيرات المتب
 ويوجهها . 

 ( ب ) وظيفة االتصال في إدارة الفصل : 
 االتصال عملية اجتماعية ، ويقصد بها التأثير في سلوك اآلخرين من خالل التركيز على العناصر الرئيسية التالية : 

 لمعلم ، وهو المصدر األساسي لالتصال وهو الذي يقدم المعلومة للطالب . المرسل : هو ا
المستقبل : وهو الطالب الذي يستقبل ما سرد لـه المعلم ، ويتم التفاعل من خالل درجة تأثير مـا يقدمـه المعلـم فـي سـلوك 

 طالبه . 
 الرسالة : محتويات المنهج ( يقصد بها مجموعة المقررات الدراسية ) . 

 سيلة : قد تكون سمعية أو بصرية أو بغيرها ، من الحواس عن طريق استخدام الوسائل التعليمية . الو 
 رد الفعل " االستجابة " : هو معرفة مدى تحقيق األهداف التربوية بين المعلم وطالبه . 

 ( ج ) فعالية االتصال التربوي في إدارة الفصل : 
 النقاط التالية : ) بعض  206م ، ص 1992حدد عبود وآخرون ( 

 اتجاهـات المعلم ، وتتضمن نمو نفسه ، ونمو التالميذ ، ونمو المنهج الدراسي .              -
 اختيار وسيـلة االتصـال المناسبة حسب الموقف  .              -
 . طبيعة الرسالة ومحتوياتها لقدرات المستقبل يقصد بها القدرات الجسمية والعقلية             -
 مستوى الدافع لدى المستقبل عالية أو متدنية .             -
 

 الخالصة : 
إن هناك عالقة وثيقة بين مفهوم التعلم التعـاوني ومفهـوم تطـوير إدارة الفصـل ، تبـرز طريقـة وأسـلوباً حـديثاً فـي مجـال تطـوير 

تراتيجيات الــتعلم التعــاوني طريقــة تــدريب أداء الطــالب الفعــال ، مــن خــالل األداء المتميــز مــن المعلمــين فــي اســتخدام اســ
حديثة ، من أجل تطوير إدارة الفصـل للممارسـات التربويـة الصـحيحة ، فـي شـكل مجموعـات تعاونيـة داخـل حجـرة الفصـل 

 الدراسي ، وهذا يمارس باستخدام أدوات التعلـم التعـاوني ، وهما ( التعاون ، الصراع ) شيئان متالزمان .
أعضــاء المجموعــة فــي تحقيــق أهــداف مجمــوعتهم ، زاد اهتمــامهم بعضــهم بــبعض ، ويتــرجم ذلــك مــن فكلمــا زاد اهتمــام  

 خالل استخدام طريقة العصف الذهني 
فإدارة الفصل الناجحة تحرص على إيجاد التفاعل مع الطالب الذي يؤدي إلى المشاركة اإليجابية ، ويثير فـي الحصـة جـّواً 

حمــل الطــالب علــى احتــرام معلمهــم وتقبــل إرشــاداته ، فيقومــون بواجبــاتهم التعليميــة ، مــن الحيويــة والنشــاط ، وهــو بــدوره ي
وحسب ما يحققه أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني في تطـوير إدارة الفصـل . وذلـك بقصـد الوصـول فـي نهايـة المطـاف 

الدراسة ، وذلك باالستعراض النظري إلى تحقيق األهداف التربوية ، وبالتالي فقد تم تحقيق الهدف األول من أهداف هذه 
 من حيث تأصيل األساليب والمعايير التربوية التي يستند إليها مفهوم التعلم التعاوني وإدارة الفصل . 

 
 إجراءات الدراسة

 المقـدمة
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التجريبـي ،  اعتمد الباحث فـي إجـراءات الدراسـة الميدانيـة للمقارنـة بـين المجمـوعتين : التجريبيـة والضـابطة ، المـنهج شـبه
مع مراعاة محاولة ضبط بعض المتغيرات الدخيلـة التـي قـد تـؤثر علـى نتـائج التجربـة ، حيـث تـم إجـراء اختبـار قبلـي لمعرفـة 
مستوى التحصيل للمجموعتين ، لم تكن هنـاك فروق ذات داللـة إحصائيـة فيمــا بـين المجمــوعتين ( التجريبيـة ، والضـابطة 

وعتين مـــن حيـــث المســـتوى التحصـــيلي باعتبـــار أن أغلبيـــة طـــالب المجمـــوعتين هـــم مـــن ) وكـــذلك مراعـــاة تجـــانس المجمـــ
المدرسـة نفسـها ، وقـد نجحـوا مـن الصـف السـادس إلــى الصـف األول المتوسـط بمدرسـة النصـر األهليـة ، وبمراجعـة نتــائج 

منـي فمعظـم الطـالب طالب المجموعتين وجـد هنـاك تشـابه كبيـر فـي المسـتوى التحصـيلي لهمـا ، وأمـا مـن حيـث العمـر الز 
ـــبر متشــابهة إلــى حــد كبيــر ، باعتبارهــا  13-12تتــراوح أعمــارهم مــا بــين  عامــاً ، أمــا الناحيــة االجتماعيــة واالقتصــادية فتعتـ

 مدرسة أهلية ، ويدفع أولياء أمور طالب المجموعتين الرسوم الدراسية المقررة لهذه المرحلة . 
 عينة الدراسة : 

) طالبـاً كمجموعـة تجريبيـة ، وعـدد آخـر 20)  (2مـن طـالب الصـف األول المتوسـط الفرقـة (اقتصرت الدراسة على عـدد 
 ) طالباً كعينة قصدية لهذه الدراسة . 20) كمجموعة ضابطة ، وبلغ (1من طالب الصف األول المتوسط الفرقة (

 منهج الدراسة : 
 حدد الباحث منهجين لهذه الدراسة ، وذلك على النحو التالي : 

اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي لإلجابــة عــن الهــدف األول للدارســة نظريّــاً مــن خــالل تأصــيل األســاليب والمعــايير  ( أ )
التربويـة التــي يسـتند إليهــا مفهـوم الــتعلم التعــاوني وإدارة الفصـل نظريّــاً ، وذلـك حســب مــا تـم استعراضــه فـي اإلطــار النظــري  

 من الدراسة . 
حـــدد الباحـــث معرفـــة أثـــر اســـتخدام الـــتعلم التعـــاوني إلدارة فصـــل فـــي تحصـــيل الطـــالب ( ب ) المـــنهج شـــبه التجريبـــي : 

الدراسي كدراسة شبه تجريبية ، توضح درجة الفروق ذات الداللة اإلحصائية التي تعزي للمتغيرات التاليـة ، وهـي المقـررات 
ـــا ، واإلمـــالء ،  ـــاريخ والجغرافي ـــة ، والت ـــوم ، واللغـــة اإلنجليزي ـــائج طـــالب الدراســـية : العل ـــل نت والقواعـــد . مـــن خـــالل تحلي

المجمــــوعتين ( التجريبيــــة والضــــابطة ) بنــــاًء علــــى االختبــــارات األســــبوعية التــــي قــــام بإجرائهــــا معلمــــو المقــــررات بالنســــبة 
للمجموعتين ، ومعرفة درجـة االختـالف للفصل الدراسي كمجمـوعتين  ( التجريبية والضابطة ) من حيث اسـتخدام أسـلوب 

لتعاوني لرفع إنتاجية التحصيل الدراسي لدى المجموعة التجريبيـة ، ومقارنـة نتيجـة طـالب المجموعـة الضـابطة التـي التعلم ا
تمــارس أســلوب التعلــيم التقليــدي فــي دراســة المقــررات المختــارة نفســها فــي هــذه التجربــة ، ومــن المعلمــين أنفســهم الــذين 

 مقررات نفسها للمجموعة الضابطة . قاموا بالتدريس ، وإجراء االختبارات الالزمة في ال
 

 اإلجراءات التطبيقية لهذه الدراسة : 
 مرت الدراسة حسب المراحل التالية : 

 مرحلة التهيئة واإلعداد التي اشتملت على :           .1
لمـين لهـذه ) الذي يوضـح الخطـوات المتبعـة فـي إعـداد وتـدريب المع 1( أ ) مرحـلة تدريب المعلمـين : ( انظر ملحق رقم 

 التجربة . 
 ( ب ) تهيئة بيئة وإعـداد أدوات للتعلم التعاوني . 

 مرحلة التطبيق التي سارت على النحو التالي :           .2
 هـ 26/12/1420( أ ) األسبوع األول : مرحلة تطبيق التجربة وبالتحديد في 
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 ( ب ) األسبوع الثاني والثالث : مرحلة متابعة التجربة . 
 هـ 25/1/1421األسبوع الرابع : مرحلة تقويم التجربة التي انتهت في يوم  ( ج )

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة : 
بعــد رصــد الــدرجات التحصــيلية للمقــررات الدراســية المحــددة فــي هــذه الدراســة والتــي حصــل عليهــا طــالب المجمــوعتين ، 

، علـى مـدار فتـرة تطبيـق التجربـة والتـي حـددت فـي اإلجـراءات التطبيقيـة لهـذه  ) طالبـاً 40التجريبية والضابطة ، وعـددهم (
الدراسة، تم إدخالها بالحاسب اآللي من قبل الباحث ، ثم اسـتخدام األسـاليب اإلحصائيـــة التـي توفــــرها مجمــــوعة البـرامج 

 : ) بجامعة أم القرى وهذه األساليب هي  SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية ( 
المتوســطات الحســابية واالنحــراف المعيــاري لكــل مقــرر دراســي . لمعرفــة درجــة االخــتالف بــين المجمــوعتين :           .1

 التجريبية والضابطة تبعاً  للدرجات التحصيلية للطالب أنفسهم . 
يبيـــة والضـــابطة ، حســـب اختبـــار ( ت ) ، إلظهـــار الفــــروق ذات الــــداللة اإلحصـــائية بـــين المجمـــوعتين : التجر           .2

 متغيرات المقررات الدراسية للطالب أنفسهم . 
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 عرض وتحليل وتفسير نتائج التجربة
 أوًال : تحليل أسئلة الدراسة : 
 اإلجابة عن السؤال األول : 

ي مقـرر هـل توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين المجموعتـــين : التجريبيـة والضابـــطة فـي المسـتوى التحصـيلي للطـالب فـ
 العلوم ، نتيجة الستخدام أسلوب التعلم التعاونـي ؟ 

ــار ( ت ) ، لمعرفــة درجــة  ــاري اختب ــة عــن هــذا الســؤال اســتخدم الباحــث المتوســطات الحســابية واالنحــراف المعي ولإلجاب
 الفروق بين المجموعتين . 

 )1جدول رقم (
 ( ت )يوضح قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار 

 الضابطة ، في مقرر العلوم –للمجموعتين : التجريبية 

 نوعية المجموعة م
عــــــــدد أفــــــــراد 

 العينة
المتوســـــــــــــــــــــــــــــط 

 الحسابي
االنحـــــــــــــــــــــــــــــراف 

 المعياري
 قيمة

 (ت )
 الداللة اإلحصائية

1 
المجموعـــــــــــــــــــــــــــــة 

 4.36 12.55 20 التجريبية
 

3.40 

0.003 
دالـــــة لصـــــالح المجموعـــــة 

 2 األولى
المجموعـــــــــــــــــــــــــــــة 

 الضابطة
20 7.85 3.04 

) وانحـــراف  12.55) أن قيــــــمة حســـاب المتوســـــطات بلـــغ للمجمـــــوعة التجريبـــــية حـــوالي ( 1يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم (
، والتي طبقت أسـلوب الـتعلم التعـاوني إلدارة الفصـل مـن قبـل معلـم المقـرر ، خـالل فتـرة إجـراء التجربـة  4.36معياري = 

ين وجد أن المجموعة الضابطة والتي لم تطبق التجربة نهائيّـاً فـي المسـتوى ) ، في ح2للفصل الدراسي األول ، المتوسط (
للفصــل الدراســي  3.04وانحــراف معيــاري =  7.85الدراســي نفســه والمقــرر الدراســي حصــلت علــى متوســـط حســابي = 

 ) .1األول المتوسط (
 3.4ق بينهمـا ، فكانـت قيمـة    ( ت ) = وبالمقارنـة بين المجموعتين استخدم الباحث اختبار ( ت ) لمعرفـة درجة الفــرو 

) وهــي دالــة إحصــائّياً ،وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات  0.003عنــد مســتوى ( 
الطالب في مقرر العلوم ، وذلك لصالح المجموعة التجريبية ، وهذا يؤكـد نجـاح التجربـة فـي اسـتخدام الـتعلم التعـاوني فـي 

م ) 1995، من حيث رفع المستوى التحصيلي للطالب ، هذا يتفق مع مـا ورد فـي نتـائج دراسـة جونسـون ( إدارة الفصل 
حيث توصل إلى أن البحوث التي أجريـت حـول العمـل التعـاوني بالمقارنـة مـع العمـل التنافسـي والعمـل الفـردي يـؤدي عـادة 

 إلى رفع التحصيل واإلنتاجية في أداء الطالب أنفسهم . 
 ثاني : السؤال ال

هـل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين : التجريبيـة والضـابطة ، فـي المسـتوى التحصـيلي للطـالب فـي مقـرر 
 اللغة اإلنجليزية ، نتيجة الستخدام أسلوب التعلم التعاوني ؟ 

) ، لمعرفـة الفـروق بـين ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحـث المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري واختبـار ( ت 
 ) . 2المجموعتين التجريبيتين . وذلك كما يوضحه الجدول رقم (

 )2جدول رقم (



  ظ 

 يوضح قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار ( ت )
 الضابطة ، في مقرر اللغة اإلنجليزية –للمجموعتين : التجريبية 

 نوعية المجموعة م
عـــدد أفـــراد 

 العينة
وســــــط المت

 الحسابي
االنحـــــــــــــــراف 

 المعياري
 قيمة

 (ت )
 الداللة اإلحصائية

  2.04 8.88 20 المجموعة التجريبية 1
2.43 

0.025 
دالـــــــــــــــــة لصـــــــــــــــــالح 

 2.53 7.86 20 المجموعة الضابطة 2 )1المجموعة (

لتجريبيـة للمجموعـة ا 2.04) وانحـراف معيـاري = 8.88) أن قيمـة المتوسـط الحسـابي بلـغ ( 2يتضح من الجـدول رقـم (
ــة ، بينمــا وجــد أن المجموعــة  ــتعلم التعــاوني فــي إدارة الفصــل مــن قبــل معلــم مقــرر  اللغــة اإلنجليزي التــي طبقــت أســلوب ال

وانحــراف  7.86الضــابطة والتــي اتبعــت األســلوب التدريســي التقليــدي للمقــرر نفســه حصــلت علــى متوســط حســابي بلــغ 
تخدام اختبار ( ت ) لمعرفـة درجــة الفــروق بـين المجمـوعتين ، فكانـت ، وللمقارنة بين المجموعتين اس 2.53معياري بلغ 

) وهــي دالــة إحصـائّياً ، وهــذا يــدل علـى وجــود فــروق ذات داللــة  0.025عنــد مسـتوى داللــة (  2.43قيمـة اختبــار ت = 
 إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في مقرر اللغة اإلنجليزية ، وذلك لصالح المجموعة التجريبية . 

 السؤال الثالث والرابع : 
هـل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتــين : التجريبية والضابـطة ، في المسـتوى التحصـيلي للطـالب فـي مقـرر 

 التاريخ ، نتيجة الستخدام أسلوب التعلم التعاوني ؟ 
في المسـتوى التحصـيلي للطـالب فـي مقـرر هـل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتــين : التجريبية والضابـطة ، 

 الجغرافيا ، نتيجة الستخدام أسلوب التعلم التعاوني ؟ 
ولإلجابـــة عـــن هــــذين الســـؤالين معــــاً باعتبـــار أن المـــادتين يقـــوم بتدريســـهما معلـــم واحـــد ، اســـتخدم الباحـــث المتوسطــــات 

روق الفرديـة بين المجمـوعتين : ( التجريبيـة والضـابطة ) الحسابية واالنحرافـات المعياريـة واختبار ( ت ) ، لمعرفة درجة الف
 ) . 3، وذلك حسب ما يوضحه الجدول رقم (
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 )3جدول رقم (
 يوضح قيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار (ت) للمجموعتين :

 الضابطة ، في مقرري التاريخ والجغرافيا –التجريبية  

ــــــــــررات  ــــــــــة المق نوعي
 راسيةالد

عدد أفـراد 
 العينة

المتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــطات 
 الحسابية

 قيمة االنحرافات المعيارية
 ( ت )

 الداللة اإلحصائية
 الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية

 0.10 8.72 9.72 14.96 14.85 40 مقرر التاريخ
0.925  
 غير دالة

 0.75 10.23 9.78 13.17 14.30 40 مقرر الجغرافيا
0.461  
 غير دالة

) للمجموعـة التجريبيـة ، و  14.85) أن قيمة المتوسطات الحسابية في مقرر التاريخ بلغت ( 3ويتضح من الجدول رقم (
) للضابـــطة ، وفـي  8.72) للتجريبيــة ، (  9.82) للمجموعة الضابطة ، وانحراف معياري بلـغ على التــوالي (  14.96( 

)  13.17) للتجريبيـــة ، و (  14.30ة فـــي مقـــرر الجغرافيـــا بلـــغ ( الوقـــت نفســـه وجـــد أن  قيمـــة المتوســـطات الحســـابي
 ) للضابطة .  10.23) للتجريبية ، و (  9.38للضابطة ، وانحــراف معياري بلغ على التوالي ( 

 وبالمقارنة بـــين المجموعتــين ، وحسب تقديرات اختبار ( ت ) بالنسبة للمجموعتين في مقرر التاريخ وجد أن قيمـة ( ت )
) ،  0.925) ومسـتوى داللـة إحصـائية يقـدر بحـوالي (  0.75) وبلغت قيمة (ت ) فـي مقـرر الجغرافيـا (  0.10بلغت ( 

) وهــي غيــر دالــة إحصــائّياً ، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات  0.461و ( 
لنتــائج األساســية للطــالب بالنســبة للمجموعــة الضــابطة كانــت الطــالب فــي مقــرري التــاريخ والجغرافيــا ، ولكــن بــالنظر إلــى ا

كانــت   2فــي مقــرر التــاريخ ، فــي حــين وجــد أن المجموعــة التجريبيــة للصــف األول /  15:  6.5درجــاتهم تتــراوح مــا بــين 
الجغرافيـا  ، وذلك نتيجة االختبار النهائي للتجربـة ، وبالمقارنـة أيضـاً فـي مقـرر 15:  11.5تتراوح درجات الطالب ما بين 

درجــــة ، ومجموعــــة  15:  8.5الضـــابطة كانـــت درجـــاتهم تتـــراوح مـــا بـــين  1وجـــد أن مجموعـــة الصـــف األول المتوســـط / 
درجة ، وذلك حسـب مقيـاس االختبـار  15:  11( التجريبية ) كانت درجاتهم تتراوح ما بين   2الصـف األول المتوسط / 

التجريبية قد تحسن مستواهم التحصـيلي أفضـل مـن المجموعـة الضـابطة ،  النهائي للتجربة ، وهذا يدل على أن المجموعة
 وذلك حسب المعدل العام للدرجات لهذين المقررين ، على الرغم من عدم ظهور فروق ذات داللة إحصائية . 

تعـاوني ، م ) حـول الثقـة ببنـاء عناصـر الـدرس فـي الـتعلم ال1995وفي هـذا المقـام تجـدر اإلشـارة إلـى مـا ذكـره جونسـون ( 
والذي يشمل خمسة عناصر أساسـية ، علـى سـبيل المثـال : عنصـر االعتمـاد المتبـادل اإليجـابي ، والـذي يتطلـب أن تـدرك 
المجموعـة أن مهمــة كــل فـرد ال تفيــده بحســب مـا تفيــد جميــع أعضــائها فـي الوقــت نفســه ، يمثـل أســاس اســتراتيجية الــتعلم 

إيجـابي فلـن يكـون هنـاك تعـاون ، الهـدف األسـمى لمفهـوم الـتعلم التعــاوني ،  التعـاوني ، فـإذا لـم يكـن هنـاك اعتمـاد متبـادل
بمعنى أن الطالب يتعلمون معاً لكي يتمكنوا فيما بعد من تقديم أداء أفضل كأفراد ، ومن هنا وجد أن المجموعة التجريبيـة 

تحصـــيلي أفضـــل مـــن المجموعـــة التـــي اســـتخدمت أســـلوب الـــتعلم التعـــاوني فـــي مقـــرري التـــاريخ والجغرافيـــا كـــان أداؤهـــم ال
 الضابطة على الرغم من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية . 

 السؤال الخامس والسادس : 
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هـل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتــين : التجريبية والضابــطة ، في المستوى التحصـيلي للطـالب فـي مقـرر 
 اوني ؟ اإلمالء ، نتيجة الستخدام أسلوب التعلم التع

هـل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتــين : التجريبية والضابــطة ، في المستوى التحصـيلي للطـالب فـي مقـرر 
 القواعد ، نتيجة الستخدام أسلوب التعلم التعاوني ؟ 

احـــث المتوســـطات ولإلجابـــة عـــن هـــذين الســـؤالين معـــاً باعتبـــار أن المقـــررين يقــــوم بتدريســـهما معلـــم واحـــد ، اســـتخدم الب
الحسابيــــة واالنحــــراف المعيــــاري واختبـــار ( ت ) ، لمعرفـــة درجـــة الفـــروق بـــين المجمـــوعتين ، وذلـــك حســـب مـــا يوضـــحه 

 ) 4الجدول رقم (
 

 )4جدول رقم (
 يوضح قيمة المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة اختبار ( ت ) للمجموعتين :

 ي اإلمالء والقواعد .الضابطة ، في مقرر  –التجريبية  

ــــــررات  ــــــة المق نوعي
 الدراسية

عــــدد أفــــراد 
 العينة

المتوســــــــــــــــــــــــــــــــــطات 
 الحسابية

االنحرافـــــــــــــــــــــــــــــــــات 
 المعيارية

 قيمة
 الداللة اإلحصائية ( ت )

 الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية

 2.85 3.77 2.95 10.40 12.85 40 مقرر اإلمالء
دالــــــــــة لصـــــــــــالح  0.010

 )1المجموعة (

 3.55 3.48 2.94 10.33 12.93 40 اعدمقرر القو 
دالــــــــــة لصـــــــــــالح  0.002

 )1المجموعة (
) للمجموعـة التجريبيـة ، و (  12.85يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسطات الحسابية في مقـرر اإلمـالء كانـت ( 

ة ، وفــي الوقــت ) للضــابط 3.77) للتجريبيــة ، و (  2.95) للمجموعــة الضــابطة ، مــع انحــراف معيــاري بلــغ (  10.40
) للضابطــة ، مــع  10.33) للتجريبـــية ، (  12.93نفسه وجد أن قيمـة المتوسـطات الحسـابية فـي مقـرر القواعـد بلغـت ( 

 ) للضابطة .  3.48) للتجريبية و (  2.94انحراف معياــري بلـغ    ( 
 2.85ن في مقرر اإلمـالء التـي بلغـت ( وبالمقارنة بين المجموعتين وحسب تقديرات اختبارات ( ت ) بالنسبة للمجموعتي

) يحـث  0.002) عنـد مسـتوى داللـة بلـغ (  3.55) ، وبلغـت فـي مـادة القواعـد (  0.010) عند مستوى داللـة بلـغ  ( 
ظهر وجود فروق ذات داللـة إحصـائية ، وهـذا يـدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات الطـالب 

قواعـد ، وذلـك لصـالح المجموعـة التجريبيـة ، والتـي طبقـت تجربـة أسلــوب الـتعلم التعـاوني فـي إدارة في مقرري اإلمـالء وال
 الصف . 

 
 خالصة نتائج الدراسة

بناء على االستعراض النظري فقد تم تحقيق الهدف األول من هذه الدراسة ، من حيث تأصيل األساليب والمعـايير التربويـة 
دام أسلوب التعلم التعاوني في إدارة الفصل ، من أجل رفـع التحصـيل الدراسـي مـن خـالل مـا التي يستند إليها مفهوم استخ

 تم توضيحه في اإلطار النظري لهذه الدراسة . 
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وبناء على تحليل نتائج الدراسة شبه التجريبي فـي تحقيـق الهـدف الثـاني مـن خـالل تطبيـق التجربـة ، ولتحقيـق هـذا الهـدف 
ة تتعلق بالمقررات الدراسية المختارة لهذه التجربة والمحددة في المقررات التاليـة : العلـوم ، وضع الباحث ستة أسئلة بحثي

واللغة اإلنجليزية ، والتاريخ ، والجغرافيـا ، واإلمالء ، والقواعد ، ومن هنا أكدت نتائج الدراسة أن هنـاك فروقـاً ذات داللـة 
ة الضـابطة مـن خـالل اسـتخدام معلمـي المقـررات ألسـلوب الـتعلم إحصائية تعني تفـوق المجموعـة التجريبيـة علـى المجموعـ

التعاوني في طريقة إدارة الفصل ، الذي يعتبر من المواضيع الجديدة التي بدأ االهتمـام بهـا مـن قبـل رواد التربيـة لمـا تحققـه 
 من انعكاسات إيجابية على العملية التربوية بشكل عام .

 ؤال الرئيسي :  وبالتالـي يـمكن اإلجابـــة عـن الس
 ما أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني إلدارة الفصل في تحصيل الطالب المدرسي ؟  

فقد أثبتت الدراسة الحالية أن هنـاك أثـراً واضـحاً لممارسـة التعلـيم التعـاوني والمطبـق فعـًال فـي التجربـة التـي نفـذت بمدرسـة 
كمجمـوعتين : تجريبيـة وضـابطة ، حيـث   2،  1ف األول المتوسط النصر األهلية بمحافظة جدة التعليمية على طالب الص

أظهرت نتائج الدارسة أن هناك أثـرًا واضـحًا بـين المجمـوعتين مـن حيـث وجـود فـروق واضـحة فـي المسـتوى العـام للطـالب 
وإدارتـه مـن وإنتاجيتهم الدراسية ، وروح المشـاركة والتعـاون ، وقـد انعكـس اسـتخدام هـذه الطريقـة علـى تطـوير أداء الفصـل 

 قبل معلمي المقررات . 
فكان االختالف واضحًا بين األسلوب التقليدي الممارس من قبل المعلمين أنفسهم للمجموعة الضابطة ، وأسلوب الـتعلم 
التعاوني للمجموعة التجريبية ، من حيث شعور الطالب بالرضا والمشاركة والتنـافس الجمـاعي فيمـا بيـنهم ، وانقضـاء وقـت 

ن الشــعور بجــو الملــل أو الرغبــة فــي إنهــاء وقتهــا ، بعكــس الشــعور الــذي ظهــر علــى المجموعــة الضــابطة تمامــاً الحصــة بــدو 
 حسب مالحظات معلمي المواد أنفسهم . 

وبناء على نتائج الدراسة فإنه يمكن الوصول إلى التوصيات التاليـة التـي مـن شـأنها تحسـين وتطـوير أسـلوب الـتعلم التعـاوني 
م العام ، وربطه باألداء المتميز من قبل المعلمين في أداء وتطوير إدارة الفصل . وذلك على النحـو التـالي في مدارس التعلي

 : 
 التوصيات : 

) اقتــراح تصــميم فكــرة أســلوب الــتعلم التعــاوني فــي مجــال العمــل التربــوي ، وإعطــاء المعلمــين المزيــد مــن آليــة التــدريب 1(
 . لهذا األسلوب في قيادة الصف الدراسي 

) االختيار األفضل لنوعية المعلمين والمدارس التي ترغب فـي تطبيـق التجربـة ، دون فـرض التجربـة ، ألن نجـاح التجربـة 2(
 يعود على تقبل المستفيدين منها . 

) تشجيع مديري المدارس حول فكرة تطبيق مفهوم التعلم التعاوني فـي مدارسـهم ، مـن خـالل عقـد نـدوات توضـح هـذه 3(
 والفوائد المستفادة منها في رفع العملية التعليمية .  التجـربة ،

) إعادة تطبيق هذه التجربة على العديـد مـن مـدارس المنطقـة والمنـاطق األخـرى فـي المملكـة ، لمعرفـة الجـدوى العلميـة 4(
 من استمرارها

معرفة درجة الفـروق عنـد أبنـائهم ، ) محاولة ربط المنـزل في أثناء تطبيق التجربة ، وإعطاء أولياء األمور فكرة توضيحية ل5(
 وطريقة تعاملهم مع المقررات الدراسية في أثناء تطبيق التجربة ، ونوعية المشاركات اإليجابية ألبنائهم الطالب . 

) إمكـــان تطبيـــق التجربـــة لـــبعض المقـــررات التـــي يجـــد فيهـــا مـــديرو المـــدارس ضـــعفاً مســـتوى الطـــالب التحصـــيلي لهـــذه 6(
 ستخدام أسلوب التعلم التعاوني في تدريسها . المقررات ، وذلك با
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) إجراء المزيد من الدراسات البحثية حول مفهوم أسلوب التعلم التعاوني في تطوير إدارة الفصل ، وتطوير هذا المفهـوم 7(
 عام .  إلى تطوير المفهوم في اإلدارة المدرسية ، ومن ثم اإلدارة التعليمية ، وانعكاسها على اإلدارة التربوية بشكل

 
 المــراجــع

هـــ ) ، " اإلدارة المدرســية مفهومهــا ودورهــا فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة " ، 1408الــدايل ، عبــد الــرحمن (           .1
 ، الرياض : وزارة المعارف .  29مجلة التوثيق التربوي ، العدد 

ي مقررات العلوم بالمرحلة الثانوية كمـا يـدركها المعلمـون هـ ) ، " بيئة الصف ف1421الرائقي ، عبد اللطيف (           .2
 والتالميذ وعالقة ذلك بالتحصيل الدراسي " ، جامعة أم القرى ، مركز البحوث التربوية والنفسية . 

هــــ ) ، " واقـــع إدارة الفصـــل الدراســـي بالمرحلـــة االبتدائيـــة بمنطقـــة مكـــة المكرمـــة 1413الشـــاكري ، صـــالح (           .3
 ليمية " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى . التع
هــــ ) ، " مهـــارات التفكيـــر اإلبـــداعي العصـــف الفكـــري أنمـــوذج " ، اللقـــاء 1420المصـــري ، محمـــد حســـن (           .4

 السنوي الخامس للتعليم األهلي ، جـدة : وزارة المعارف ، اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة . 
م ) ، " تعلـــيم التفكيـــر " ( مفـــاهيم وتطبيقـــات ) دار الكتـــاب الجـــامعي ، اإلمـــارات 1999جـــروان ، فتحـــي (           .5

 العربية المتحدة : العيـن . 
م ) ، " التعلــيم التعــاوني " ، ترجمــة مــدارس الظهــران األهليــة ، المملكــة 1995جونســون ديفيــد ، وآخــرون (           .6

 العربية السعودية
م ) ، " إدارة بيئـة التعلــيم والـتعلم "  ( النظريــة والممارسـة داخــل الفصـل الدراســي ) ، 2000حجـي ، أحمــد (           .7

 دار الفكر العربي ، جمهورية مصر العربية . 
 هـ ) ، " التعليم الصيفي ، تحفيزه وإدارته وقياسه " ، تهامـة ، جـدة . 1404حمدان ، زياد (           .8
 م ) ، " اإلدارة المدرسية االبتدائية " ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة . 1995عبود ، عبد الغني (           .9

 م ) ،" اإلدارة المدرسية االبتدائية " ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة . 1992عبود ، عبد الغني ، وآخرون (       .10
الســلطة التربويــة للمــدرس " ، ترجمــة : نضــال البســام ، مجلــة التربيــة ، العــدد م ) ، " 1989كالثبــون ، تومــاس (      .11

 الرابع ، الكويت . 
 هـ ) ، " التعليم التعاوني ، المفـاهيم والتطبيقات " الرياض . 1416مجلس القوى العاملة ، (       .12

  
 )1ملحق رقم (
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 المرحلة األولى : مرحلة تدريب المعلمين على التجربة
تطبيق التجربة تم اختيار عينة عشوائية من المعلمين بالمدرسة فـي إعطـائهم فكـرة توضـيحية عـن التجربـة قبـل البـدء بالتجربـة مـع بدايـة  قبل

 هـ من حيث النقاط التالية : 1420األسبوع األول من عودة المعلمين من إجازة عطلة موسم الحج لعام 
 المرحلة األولى : 

 الطالب داخل الفصل : طريقة توزيع           .1
 توزيع الطالب حسب الفروق الفردية ( ممتاز ، جيد جداً ، جيد ،..الخ ).              -
 اختيار قائد أو منسق لكل مجموعة .. يتغير المنسق في اللقاءات القادمة .              -
 أال يزيد عدد المجموعة الواحدة عن خمسة طالب .              -
 أن يكون شكل المجموعات على شكل دائري .              -

 المرحلة الثانية : 
 طريقة توزيع إدارة وقت الحصة :           .2
 تعطى عشرة دقائق للعصف الذهني لكل مجموعة حسب موضوع الدرس.              -
مـن خـالل تعليـق رؤسـاء المجموعـات حـول مـا  تعطى عشرة دقائق السـتعراض األفكـار الرئيسـية المسـتنبطة مـن المجموعـات             -

توصلت إليه كل مجموعة من أفكار ، مع األخذ بعين االعتبار عدم التكرار لهذه األفكار الجديـدة لموضـوع الـدرس مـن قبـل المجموعـات 
 األخرى . 

 تسجيل هذه األفكار على السبورة من قبل منسق كل مجموعة أو من قبل المعلم نفسه .              -
 المرحلة الثالثة : 

 دور المعلم في هذه المرحلة :           .3
يعطـى عشــرون دقيقــة مــن زمــن الحصـة للمعلــم فــي إبــراز النقــاط التوضــيحية لموضـوع الــدرس وإعطــاء أمثلــة توضــيحية حســب              -

ـــاء اســـتعراض ـــم يبرزهـــا الطـــالب أثن ـــي ل األفكـــار الرئيســـية للـــدرس واإلشـــادة  الشـــرح المطلـــوب نقلـــه إلـــى الطـــالب مـــن خـــالل النقـــاط الت
 للمجموعات التي حققت أقصى توضيح لموضوع الدرس . 

اإلعداد المسبق الجيد مـن قبـل المعلـم مـن خـالل تجاربـه مـع الطـالب فـي العصـف الـذهني واالسـتعداد المبكـر فـي اإلجابـة              -
 م . والتوضيح لنقاط يتوقع المعلم استثارتها من قبل الطالب أنفسه

 المرحلة الرابعة : 
 دور التقويم والمراجعة :           .4
تعطى الجزء المتبقي من زمن الحصة للمناقشة والحوار حول األفكار المستنبطة من المجموعـات وحسـب مـا ورد فـي شـرح              -

يقــات المتعلقـة بموضــوع الــدرس لــم تكــن المعلـم لموضــوع الــدرس واســتثارة الطـالب فــي داخــل المجموعــات حـول بعــض التســاؤالت والتعل
واضحة في أذهانهم داخل المجموعات الصغيرة أثناء الجولة األولى من زمن الحصـة وحسـب مـا ورد مـن إضـافات أو توضـيحات مـن قبـل 

ة أثنـاء قيـادة المعلم نفسـه ، وهـذه المالحظـة يكـون المعلـم مسـئوًال عنهـا أثنـاء مالحظتـه لكـل مجموعـة وتسـجيل النقـاط اإليجابيـة والسـلبي
الطالب أنفسهم في داخل المجموعات في النقاش حول موضوع الدرس .. يأتي دور المعلـم فـي إبرازهـا إذا دعـت الحاجـة لهـا مـن خـالل 

 دعم اإليجابيات ومناقشة السلبيات الواردة من الطالب أنفسهم أثناء النقاش في المرحلة األولى من زمن الحصة . 
علم أثناء هذه المرحلة فـي معرفـة اإلجابـة مـن الطـالب أن تكـون اإلجابـة جماعيـة مـن نفـس المجموعـات ومحاولـة يحاول الم             -

ــأن  مشــاركة معظــم طــالب المجموعــات دون النظــر إلــى مســتويات الطــالب العاليــة ، ألن هــدف الــدرس تحقــق مــن خــالل معرفــة المعلــم ب
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الطــالب فــي المشــاركة اإليجابيــة فـي اســتيعاب موضــوع الــدرس الجديــد فــي كــل موضـوع الــدرس تحقــق بنســبة عاليــة وإتاحــة الفرصـة لمعظــم 
 حصة دراسية.


