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  فاعلية التعلم التعاوني في تحصيل الطالب وتنمية اتجاهاتهمفاعلية التعلم التعاوني في تحصيل الطالب وتنمية اتجاهاتهم

  في الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطةفي الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة
 

 إعـــداد      

 سالم بن علي سالم القحطاني. د  
 :الملخص

فاعلية التعلم التعاوني في تحصـيل الطـالب األكـاديمي      تقصي  إلى  الحالية  هدفت الدراسة   

بالمرحلـة المتوسـطة، وقـد      ) التاريخ(في الدراسات االجتماعية    هم  وتنمية اتجاهات واالجتماعي  

استبانة تتعلق بمعلم الدراسات االجتماعيـة      : اعتمدت الدراسة على مجموعة من األدوات، األولى      

: لدراسة واقع التعلم التعاوني من حيث معرفة المعلمين به وأهميته واستخدامه في التدريس، الثانية             

: لدراسة اتجاهاتهم نحو الـتعلم التعـاوني، الثالثـة        ) المجموعة التجريبية (ب  استبانة تتعلق بالطال  

اختبار لقياس تحصيل الطالب أكاديمياً للمجموعتين التجريبية والضـابطة بعـد إجـراء تجربـة           

وقد أجريت تجربة الدراسة على المجموعة التجريبية في الفصل         . الدراسة على المجموعة األولى   

هـ باتباع األسس العلمية المطلوبة واإلجراءات التطبيقية       1421– 1420العام  الدراسي الثاني من    

بعد دراسة الفروق اإلحصائية بين     ) Jigsaw –المعلومات المجزأة   (للتعلم التعاوني وإستراتيجيته    

 .المجموعتين

 :وكان من أهم نتائج الدراسة

 جتماعية أهمية التعلم التعاوني بدرجة عالية عند معلمي الدراسات اال-

استخدام التعلم التعاوني بدرجة متوسطة من قبل معلمي الدراسـات االجتماعيـة فـي                -

 التدريس مقارنة بأهميته نظراً لوجود بعض الصعوبات المختلفة

لـه األثـر     اإليجابي نحو التعلم التعاوني مما كان     ) المجموعة التجريبية ( توجه الطالب    -

  . وقدراتهمالواضح على مشاركتهم وتفاعلهم الصفي
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 تحصيل  على   وجود فروق إحصائية ذات داللة تؤكد على تأثير استخدام التعلم التعاوني             -

الطالب، وتدل على تفوق الطالب في المجموعـة التجريبيـة مقارنـة بالمجموعـة              

 .الضابطة، وفاعلية التعلم التعاوني مقارنة بالطرق التدريسية التقليدية األخرى

 من حيث استخدام الـتعلم التعـاوني فـي الدراسـات             الحالية سة األخذ بتوصيات الدرا   -

 فاعليـة   أكـدت األبحاث والدراسات السابقة التي     نتائج   مع   ؛ التفاق نتائجها  االجتماعية

 .التعلم التعاوني أكاديمياً واجتماعياً

 ، األخذ بتوصيات الدراسة من حيث القيام بدراسات مماثلة على مراحل تعليمية مختلفـة             -

أثبتـت  التـي   ام بعض االستراتيجيات األخرى التي تتفق مع التعلم التعاوني و         باستخد

 .األبحاث والدراسات السابقة جدواها

 :  ةــمقدم

 العشـرين ضـمن     بدايات القرن ظهر استخدام طريقة التعلم التعاوني في البالد الغربية منذ          

 التعلم بصفة عامـة  في الدراسات االجتماعية الذي ساعد على تعميق) John Dewey(مشروع 

طريقـة  بوقد زاد االهتمام . (Slavin, 1992)عند الطالب وتحقيق أهداف المنهج بفاعلية عالية 

 هذه الطريقة مـن     ألن وتم استخدامها بشكل واسع في التسعينات        ،التعلم التعاوني خالل الثمانينات   

 مناسـب   وألنهـا بـديل    ،الطرق التي أثبتت تحصيالً جيداً في الجوانب األكاديمية واالجتماعيـة         

في طريقة التعلم التعاوني     وسـيركز على إيجاد روح التعاون الملم      م التقليدي الذي قد ال    ــللتعل

)Manning & Lucking, 1991 .( ويبدو أن نجاح عملية التعليم والتعلم مرتبط بثالثة عناصر

 للموضوع، يلي ذلـك  فر المعلومات األساسيةوا كان من أولها ضرورة ت،(Stahl, 1992)بينها 

 .  الوقت اإلنتاجي الكافي للتعلمتوافرالطرق واإلستراتيجيات التنفيذية، وثالثها 

إليجاد أفضل األسـاليب    ؛  وتبقى عملية تنفيذ المنهج مهداً للكثير من العمل التربوي المستمر         

ي من أجل معرفة    والطرق التدريسية األمر الذي دفع الباحث للقيام بهذه الدراسة عن التعلم التعاون           

وسوف تتنـاول الدراسـة     . فاعليته في تعلم الطالب في الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة        

األبحاث والدراسات السابقة التي تمت عن التعلم التعاوني ثم توضيح أهمية وأهداف الدراسة، يلي              
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ة وأدوات الدراسـة، ثـم    ذلك تحديد اإلجراءات العلمية المتبعة التي يجب األخذ بها في تحديد عين           

 . عرض النتائج والخاتمة والتوصيات
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 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

واقع التعلم التعاوني : ركزت مشكلة الدراسة الحالية على ثالثة جوانب مهمة، تناول أولها

عند معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة من حيث اإللمام بمفهومه وأهميته ومدى 

مدى فاعلية التعلم التعاوني من خالل التجربة والتطبيق في : في التدريس، الثانياستخدامه 

نحو طريقة ) المجموعة التجريبية(اتجاهات الطالب : تحصيل طالب المرحلة المتوسطة، الثالث

 :في اآلتي وقد تحددت تساؤالت الدراسة. التعلم التعاوني

  التعلم التعاوني؟ما مدى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية بطريقة -1

 ما مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية للتعلم التعاوني؟ -2

 ؟تأثير طريقة التعلم التعاوني على اتجاهات طالب الصف األول المتوسطما مدى  -3

فاعلية طريقة التعلم التعاوني في مقرر التاريخ في تحصيل طالب الصف ما مدى  -4

 ؟األول المتوسط

 :لسؤالين الفرعيين اآلتييناويتفرع عن هذا السؤال 

 في تحصيل الطالب بين االختبارين القبلي  ذات داللة احصائية هل توجد فروق أ -4

 والبعدي عند المجموعة التجريبية؟

 في تحصيل الطالب بين المجموعة التجريبية  ذات داللة إحصائيةهل توجد فروق ب -4

 التعاوني؟والمجموعة الضابطة ترجع إلى استخدام طريقة التعلم 

 :فروض الدراسة

بين متوسط درجات تحصيل طالب ) 0.05(توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى   أ -4

 .المجموعة التجريبية من االختبار القبلي إلى االختبار البعدي

بين متوسطي درجات تحصيل طالب ) 0.05( دالة احصائياً عند مستوى توجد فروق ب -4

 .ابطة ترجع إلى استخدام طريقة التعلم التعاونيالمجموعتين التجريبية والض

 :أهمية الدراسة

تتمتع طريقة التعلم التعاوني بخاصية الجمع بين النواحي األكاديمية و االجتماعية األمر الذي 

جعلها من الطرق التدريسية ذات الفاعلية الكبيرة في مختلف التخصصات، وتعد الدراسات 
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جب أن تعنى بهذه الطريقة بحكم طبيعتها التعليمية التي تهتم  التي يالتخصصاتاالجتماعية من 

وقد كان مبدأ التعلم التعاوني الذي يهتم بالطالب على . بإعداد الطالب سلوكياً وأكاديمياً واجتماعياً

اختالف قدراتهم وميولهم وخلفياتهم االجتماعية عامالً مهماً في استخدامه بشكل واسع في الدول 

 طريقة التعلم التعاوني واستراتيجياتها بعد وضوح فاعليتها التي أوردتها امفاستخد. الغربية

لمعرفة فاعلية التعلم التعاوني ؛ البحوث والدراسات السابقة دفع الباحث إلى إجراء الدراسة الحالية 

 .في تحصيل الطالب وتنمية اتجاهاتهم في الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة

 :مصطلحات الدراسة

طريقة تدريسية تحمل عمالً مشتركاً بين مجموعة من الطالب في الصـف            : التعلم التعاوني 

من أجل هدف تعليمي أو واجب جماعي، ويشارك في المجموعة الواحدة عدد من الطـالب مـن                 

 هـدف تعليمـي  تعليمية واجتماعية مختلفة، ويسعى أعضاء المجموعة لتحقيق     ) قدرات(مستويات  

تحت إشـراف   ) مرحلة التعليم المتوسط  (راسي من مراحل التعليم العام       في صف د   جماعي موحد 

ويتم تنفيذ التعلم التعاوني من خالل مجموعة من النشاطات التعليمية التي تتعلـق             . وتوجيه المعلم 

بكافة جوانب العملية التعليمية، وتسمى استراتيجيات التعلم التعاوني، ولها مجموعة من الخطوات            

 . يجب اتباعها لتحقيق أهداف التعلم التعاونيالتعليمية التي 
 : حدود الدراسة

، )االستبانة(اقتصرت عينة الدراسة على معلمي المرحلة المتوسطة فيما يتعلق بأداة الدراسة            

 فـي إجـراء الدراسـة       -الصف األول متوسـط   -كما اقتصرت على طالب المرحلة المتوسطة       

المجموعـة  (ة على طالب الصف األول المتوسـط        كذلك اقتصرت الدراس  ). االختبار(التجريبية  

 . الطالب نحو التعلم التعاونيلقياس اتجاهات) االستبانة(في تطبيق أداة الدراسة ) التجريبية

 

 : منهجية الدراسة

 والدراسات السابقة بحوث الباحث على المنهج الوصفي التحليلي بالرجوع إلى الاعتمد

 كما استخدم الباحث المنهج  التجريبي في الدراسة التجريبية ،)االستبانات( أدوات الدراسة إلعداد
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المجموعة الضابطة :  وإجراء االختبار على مجموعتينيمن خالل تطبيق طريقة التعلم التعاون

 .والمجموعة التجريبية
 

 البحوث والدراسات السابقة
 تعريفه: التعلم التعاوني

ية التي تسعى إلى تعزيز وتشجيع التعاون   يصنف التعلم التعاوني على أنه من الطرق التدريس       

والتفاعل بين الطالب وإزالة نزعة التنافس القائمة بينهم التي ال تؤدي في الغالـب إلـى نتيجـة                  

ه ــوقد عرف. (Slavin, 1994)إيجابية بل توجد نوعاً من التثبيط والفردية وانعدام مبدأ التعاون 

(Johnson & Johnson, 1992) ا ــ، كمطالب في العمـل لتحقيق األهدافاشتـراك ال بأنه

ل ــرة يعمـل مجموعات صغيـرك على شكـل المشتـ بأنه العم(Cohen, 1994)ه ــعرف

فيها الطالب مع بعضهم على أن يشارك كل طالب بشكل كاٍف في عمل أو واجب جمـاعي تـم                   

 إشراف مباشر    أن يقوم الطالب بعملهم الذي كلفوا به دون        Cohenويتوقع  . تحديده بشكل واضح  

بأنـه   ) 6. ، ص 1992(وقد عرفه صيداوي    . من المعلم على أن يتحقق الحد المطلوب من التعلم        

 بالتعاون الفعلي لتحقيق هدف منشـود،       الطالبعبارة عن قيام جماعة صغرى غير متجانسة من         "

ر ـ وغي ةـفي إطار أي اكتساب أكاديمي أو اجتماعي يعود عليهم كجماعة وكأفراد، بفوائد تعليمي            

ي ـكما عرفه الهاشم  ". الفرديةتعليمية، جمة ومتنوعة ومحققة، أكثر وأحسن من مجموع أعمالهم          

نوع من التعلم الصفي يشترك فيه الطالب معاً في التعلم في صـورة             "على أنه   ) 11. ص1996(

 من مختلـف المسـتويات فـي        اًمجموعات صغيرة غير متجانسة وتضم المجموعة الواحدة طالب       

ولكنها متجانسة من حيث مستوى قدراتها على مستوى جميع         ) العالي والمتوسط والضعيف   (األداء

وتؤدي هذه المجموعات مهمات معينة نحو تحقيق أهـداف         . المجموعات في الصف بقدر اإلمكان    

 ". جماعية موحدة

 أهميته: التعلم التعاوني

 في الوقت الـراهن بالـدول       تعد طريقة التعلم التعاوني من الطرق التدريسية األكثر شيوعاً        

الغربية نظراً لما تتمتع به من خصائص جيدة أكثر من الطرق التدريسية األخـرى، وقـد بـين                  
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ــمي   ;Bossert, 1988; Laurence, 1998) ) 1997(؛ وأبــوعميره )1996(الهاش

Furtwengler, 1992; Guyton,1991; Webb, 1985; & Slavin, 1987)    أهمية الـتعلم

 زيادة تحصيل الطالب على مختلف مستوياتهم الدراسية، وتشجيع العمـل والتفاعـل             التعاوني في 

  علـى الـتعلم    االجتماعي بين الطالب، ومساعدة الطالب ذوي التحصيل الضعيف وبطيئي التعلم         

 والتشجيع على المشاركة، وزيادة ثقة الطالب بنفسـه والتغلـب علـى              ،   أسوة بالطالب العاديين  

ه، وتلبية استخدام التعلم التعاوني للتوجهات العالمية في جعل الطالب محور           المشكالت التي تواجه  

كما بين  . العملية التعليمية، ومساعدة المعلم للقيام بدور الموجه والمرشد والميسر للعملية التعليمية          

(Johnson & Johnson, 1989)     أن التعلم التعاوني يمنح الطالب فرصـة جيـدة فـي إدارة 

 ويطور االعتماد المتبادل اإليجابي بين فريق العمل من الطالب، فعندما يتحمل             ، همصفوفهم بأنفس 

فر لدى المعلم الوقت الذي كان مستهلكاً في إدارة الصف          االطالب مسئوليات في صفوفهم فإنه يتو     

 .وبالتالي يستطيع تحقيق التعلم الفردي للطالب الذين يحتاجون إلى ذلك النوع من التعلم

أهمية نجاح وتفوق  الطالب أكاديمياً عند اشتراكه مع زمالئه   (Stahl, 1992a) وقد أوضح

 مجموعة التعلم التعاوني    إن غريباً أكاديمياً، حيث     -كما أسماه الباحث  -ورفض فكرة بقاء الطالب     

 أن التعلم التعاوني يحقـق  أهدافـه    (Goodlad, 1984)وقد أكد . تقود غالباً إلى نجاح أفرادها

كمـا  . التعليمية أو األهداف االجتماعية والشخصـية   المختلفة، سواء  األهداف األكاديمية    التربوية

أن دمج التدريس والتعلم التعاوني كطريقة تدريسية سوف يحقق العديد من )  (Avery, 1994بين

 التي منها تطوير مهارات التفكير الناقد في الدراسات االجتماعية، فعلـى سـبيل              المهمةاألهداف  

مثال يمارس الطالب األسباب االستقرائية واالستنتاجية وكيفية صياغة التعميم عن حقبة أو فترة             ال

علـى أن أي    ) Avery(زمنية معينة والتحليل بين التقدم التقني والحوادث التاريخية، وقـد أكـد             

مشروع يقوم على تشجيع الطالب على بناء معرفتهم التاريخية وكتابة مهاراتهم وإنتـاج عمـل                

كما وصف التعلم التعاوني على أنه طريقـة        . ماعي مشترك من الطالب يعد عمالً تعاونياً فعاالً       ج

تساعد على إحداث التفاعل الصفي خالل المشاركة وتوجد الثقة في نفس الطالب والدقة في العمل               

 ,Association for Supervision and Curriculum Development)كما بينت . الجماعي

ابية التعلم التعاوني ودوره البارز في النواحي األكاديمية واالجتماعية والمهارية  وبناء           إيج (1998



 
 
 
 
 
 
 

 م2000    17العدد جامعة اإلمارات العربية املتحدة    السنة اخلامسة عشر    / جملة كلية التربية
 

 
 

101

 واضحة  نتائجالثقة في النفس، وترى الجمعية أنه ال يمكن تجاهل أهمية التعلم التعاوني التي قدمت               

 .وإيجابية للعملية التعليمية

 حرب فيتنام عن طريـق الـتعلم        ومن خالل برنامج تم إعداده في الواليات المتحدة لتدريس        

 مكانة التعلم التعاوني في الدراسات االجتماعية وفي  (Shaffer & Mack, 1999)التعاوني بين

تدريس هذا الموضوع بالذات، حيث كانت النتائج التي تم التوصل لها هادفة وإيجابية إضافة إلـى               

ـ . ما حققه الطالب من تحمٍل للمسئوليات والمشـاركات الفعالـة    ;Guyton,1991)د حـدد  وق

Shaffer & Mack, 1999)    مجموعة من الجوانب اإليجابية عن التعلم التعاوني، كـان مـن  

 :أهمها

 التمكن من تغطية معلومات كثيرة عن الموضوع  -

إيجاد تركيبة أو بنية تعليمية عند الطالب تعتمد على تعميق التعلم من خالل المشاركة الفعالة                 -

 .بعضاً مع بعضهم 

إيجاد التركيبة التعليمية التي تستخدم اإلجراءات المناسبة التي تدعم وتعزز العمل الجمـاعي            -

  .والتعاوني بين الطالب

 .توفير الفرص التعليمية الستخدام مجموعة من النماذج واألساليب التدريسية المناسبة   -

ار المختلفة عن زمالئهـم فـي       تعزيز االحترام المتبادل بين الطالب الذين لديهم بعض األفك          -

  .الصف

  .تعزيز التفكير اإلبداعي  -

خلص البـاحثون   وفيما يتعلق بدور التعلم التعاوني تجاه تنمية المواطنة الجيدة عند الطالب،            

 أن التعلم التعاوني يعمل على إيجاد االحترام المتبادل بين الجماعات على اخـتالف الـرؤى                إلى

 للتفاعل بين الطالب بشكل مدني ومتحضر، وبناء الخبـرات التـي            واالتجاهات، وإيجاد الفرص  

 ;Slavin, 1994)كمـا أوضـح  . تعزز الجوانب الوجدانية والتصورات المختلفة عن اآلخـرين 

VanSickle, 1992)    أن التعلم التعاوني يؤثر إيجاباً في جوانب أخرى باإلضافة إلى التحصيل

بناء اتجاهات الحترام الـذات     والعالقات داخل المجموعة،    جعل التعلم أكثر فعالية، مثل طبيعة       يو

 ,Stahl & Vansickle) ويؤكد. القدرة على العمل التعاوني مع اآلخرينوفي الصف والمدرسة، 
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 على أن التعلم التعاوني في الدراسات االجتماعية ال يهدف إلى تحقيق العمـل الجمـاعي                (1992

 إيجاد التفاعل الصفي المتوقع فـي       التي تعمل على  دفة  فحسب بل العمل والمشاركة الجماعية الها     

 .إحداث التحصيل الجيد واالستخدام األمثل للوقت

بعض المكتسـبات التـي   (Stahle, 1992a; Johnson & Johnson, 1992) وقد أورد 

 :يمكن أن يجنيها الطالب من خالل استخدام التعلم التعاوني

  .كاديميةرفع معدل الطالب ودرجات اختباراته األ  -

  .زيادة حدوث االتصال الجماعي بين الطالب من خالل البيئة التعليمية التي تحيط بهم  -

  .وجود الشعور القوي باالنتماء لمجموعة الطالب المتعاونة التي تعمل مع بعضها  -

  .بناء اتجاهات إيجابية من خالل العمل الجاد مع اآلخرين  -

   . اآلخرين في المجموعات المشاركةالشعور بالراحة والرضا تجاه  -

  .االستعداد والرغبة للمساهمة والتفاعل إيجابيا مع المجموعة التي يشترك فيها الطالب  -

  .إيجاد التكامل بين التعلم األكاديمي واالجتماعي وبناء العالقات بين المجموعات الطالبية  -

  .خلفيات عرقية مختلفةبناء العالقات اإليجابية مع الطالب الذين هم من   -

  .القدرة على توضيح أفكار الطالب ومناقشتها بشكل علني أمام زمالئهم  -

  .زيادة عدد األصدقاء الذين هم من الفئة الجادة من الطالب  -

 .تعزيز الثقة بالنفس وفهم الذات   -

  .وجود الرغبة الداخلية للتعلم  -

  .لمعلوماتتقبل الطالب لزمالئهم كمصدر للمعرفة وا -

  .زيادة حدوث السلوك اإليجابي وانخفاض السلوك الرديء والفوضى عند الطالب  -

إيجاد اتجاهات إيجابية عند الطالب تجاه معلميهم ومدير المدرسة والموضـوعات المـراد               -

 .تدريسها

 االستراتيجيات التدريسية: التعلم التعاوني

 أن دور المعلم في التعلم التقليـدي  )Shaffer & Mack, 1999; Vidder, 1985(أوضح 

يختلف عنه في التعلم التعاوني، حيث يقوم المعلم في األخير بدور يتمثل في مساعدة الطالب على                
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نجاح عملهم وذلك بتعريفهم بأدوارهم وواجباتهم في مجموعاتهم، كما يقوم بدوره كمرشد لجميـع              

لمطلوبة والمهارات المشتركة والرغبات    لتحديد المصادر والمعلومات ا    ؛   الطالب في المجموعات  

ولكي يحقـق الـتعلم التعـاوني    . والخبرات التي تساعد الطالب على إنجاز العمل المطلوب منهم       

 ضرورة مراعاة بعض هذه الجوانب المهمـة عنـد   (Stahl, 1992) مهمته كما ينبغي فقد بين 

 :استخدامه

ان من حيث الجنس والخلفيات العرقية      أن تكون مجموعات الطالب غير متجانسة بقدر اإلمك         -

 والساللة والمعرفة ومستوى القدرات

 أن تحدد األهداف الفردية والجماعية بوضوح في المجموعات من قبل المعلم والطالب  -

 أن تحدد المسئوليات الفردية أو ما هو مطلوب من كل فرد في كل مجموعة  -

 ةالمجموعات المتفوق/أن يتم مكافأة المجموعة  -

 أن  يكون من أهداف المجموعة االعتماد المتبادل بين أفرادها  -

 .أن يحدث التفاعل والنقاش وجها لوجه في المجموعة  -

 Slavin, 1987, 1992, 1994; Der)) 1997(؛ أبـوعميره  )1992(وقد ناقش صيداوي 
Vies & Slavin, 1978; Aronson et al, 1978; Johnson & Johnson, 1987; 
Chapin & Messick,1989; Sharan & Sharan, 1989; Furtwengler, 1992; 

Mattingly,1992, Allen & VanSickle, 1998)    مجموعة من األنماط أو االستراتيجيات

 :التدريسية التي يمكن استخدامها في التعلم التعاوني بعد أن أثبتت الدراسات جدواها، ومنها

 اً ألقسام التحصيل    استراتيجية الفرق الطالبية وفق– 1

    ) (Student Teams - Achievement Divisions- STAD 

على عمل الطالب في فرق بعد تقسـيمهم        ) Slavin(وتقوم هذه االستراتيجية التي طورها      

مستويات مختلفـة، ويقـوم      و إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من أربعة أعضاء ولهم قدرات         

 المراد مناقشته للطالب ومن ثم يبدأ الطالب بالعمل والمشاركة          المعلم بتقديم الدرس أو الموضوع    

في مجموعاتهم مع التأكد من أن جميع أعضاء  المجموعة قـد تعلمـوا الـدرس أو الموضـوع                   

المطلوب، وبعد ذلك تناقش كل مجموعة واجبها المناط بها، ثم يقوم المعلـم باختبـار الطـالب                 

بعد ذلك يقوم المعلم بمقارنة نتائج      . مات التي تعلموها  وبشكل فردي عن المعلو   ) اختبارات قصيرة (
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االختبار مع مستويات الطالب السابقة وتتم مكافأة الطالب الذين تجاوزوا في االختبـار األخيـر               

 . حصص تقريبا5ً – 3مستوياتهم  السابقة، ويستغرق تطبيق هذه االستراتيجية من /درجاتهم

  الطالبية استراتيجية فرق األلعاب والمباريات-2
           (Teams-Games Tournament-TGT) 

في جامعة ) DeVries & Slavin(كانت من أول استراتيجيات التعلم التعاوني التي طورها 

)(John Hopkinsى ـــ، حيث تستخدم هذه االستراتيجية نفس اإلجراءات التي تطبق في األول

)STAD (      ي الذي يجـب أن يأخـذه كـل عضـو فـي             إال أنها تستخدم بدالً من االختبار الفرد

المجموعات اختباراً  أسبوعياً أو مسابقة أسبوعية في نهاية العمل، وتتم مقارنة مستويات الطالب              

في المجموعة الواحدة مع طالب المجموعات األخرى من حيث مشاركتهم في فـوز مجمـوعتهم        

 . المجموعات الكليةبأعلى الدرجات، أي أن الطالب يتنافسون على فوز افضل مجموعة من

 (Jigsaw)  استراتيجية المعلومات المجزأة-3

، "أسلوب الخبير ضمن أسـلوب الفريـق  " إلى (Jigsaw)مصطلح ) 1992(ترجم صيداوي  

بوضع الطـالب فـي   ) Aronson & Others(ويقوم المعلم في هذه االستراتيجية  التي طورها 

عمل في نشاطات تعليمية محـددة لكـل        مجموعات رئيسة وكل مجموعة مؤلفة من ستة أعضاء لل        

عضو في مجموعة، وبعد ذلك يتم تشكيل مجموعات فرعية يتكون أعضاؤها مـن المجموعـات               

الرئيسة لمناقشة موضوع أو عنصر من عناصر الموضوع األساسي، ثم يعود كل عضـو إلـى                

ة مع مجموعته   مجموعته الرئيسة ويقوم بمناقشة هذه المعلومات التي تعلمها في المجموعة الفرعي          

وقد طور  .   مما تعلمه من أعضاء المجموعات األخرى التي  ناقشت هذا الجزء           لإلفادة  األساسية  

(Slavin) استراتيجية المعلومات المجزأة الثانية )Jigsaw II( وفي هذه االستراتيجية تتكون كل ،

 يقـوم  دهبمفـر  طالب، وبدالً من أن يكلف كل طالب بجزء من الموضـوع          5 – 4مجموعة من   

الموضوع المخصص للمجموعة ثم يتولى كل عضو فـي         ) قراءة(جميع أعضاء الفريق بمناقشة     

المجموعة عنصراً أو عنواناً فرعياً من الموضوع ويطلع عليه جيداً ثم يجتمع بعد ذلك مع أقرانه                

لمعلم من أعضاء المجموعات األخرى ويقوم بالعمل الذي كان يتم في السابق، وفي النهاية يختبر ا              

 .الطالب اختباراً فردياً، ثم يحدد المجموعة المتفوقة ويقدم لها مكافأة أو شهادة تقدير نظير تفوقها
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 )Learning Together( استراتيجية التعلم معاً -4

في جامعة منيسوتا ) Johnson & Johnson, 1987(تم تطوير هذه االستراتيجية من قبل 

 أعضـاء غيـر     5 – 4موعات وكل مجموعة تتكون مـن       االمريكية، ويتم تقسيم الصف إلى مج     

 وكـل مجموعـة   (Assignment Sheets)متجانسين، وتقوم كل مجموعة بأداء واجبات معينة  

تقوم بتسليم العمل المناط بها بعد االنتهاء منه وتأخذ مكافأةً وثناء مقابل ما قامت به مـن عمـل،                   

 البناءة حيث تركز على كيفية العمل الجمـاعي         وتعتمد هذه االستراتيجية على النشاطات الجماعية     

 .بين أعضاء المجموعة الواحدة

 ) Group Investigation( استراتيجية االستقصاء الجماعي -5

) Sharan & Sharan, 1989(ويتم توزيع الطالب من خالل هذه اإلستراتيجية التي طورها

المباحثات الجماعية والتخطـيط    إلى مجموعات صغيرة تعتمد على استخدام البحث واالستقصاء و        

 أعضاء يتم تقسيم الموضوع المراد تدريسه على        6 – 2التعاوني، وتتكون المجموعة الواحدة من      

المجموعات، ثم تقوم كل مجموعة بتقسيم موضوعها الفرعي  إلى مهام وواجبات فرديـة يعمـل                

قشتها وتقديم النتائج لكامل    فيها أعضاء المجموعة ثم تقوم المجموعة بإعداد وإحضار تقريرها لمنا         

 . الصف، ويتم تقويم الفريق في ضوء األعمال التي قام بها وقدمها

ات ـع فئـم التعاوني لجميـجدوى التعلعلى ة ـفي بحوثه السابق) Slavin, 1992(لقد أكد 

ات وكذلك جدوى االستراتيجيات المذكورة آنفاً، وبين فاعلية التعلم التعاوني لجميع مستوي          ،  الطالب

بحوثه أن الطالب منخفضي التحصيل يحققون مـن        وأكدت  ) والدنيا ، والمتوسطة ،العليا(الطالب  

كما أوضح أن التعلم    . خالل التعلم التعاون تحصيالً عالياً كما هو الحال بالنسبة للطالب المتفوقين          

حتـى  والث  من الصف الث  المختلفة   بدرجة عالية الطالب في المستويات التعليمية        التعاوني يناسب 

 . الصف التاسع

  ثـالث  إلـى  مجموعات الـتعلم التعـاوني  (Johnson & Johnson, 1992) وقد صنف

 .، والمجموعات غير الرسمية، والمجموعات األساسية     رسميةالمجموعات ال :  عامة هي  مجموعات

وبالنسبة للمجموعات الرسمية فهي مجموعات تتكون من أعضاء دائمين يعملون معاً لفترة زمنية             

أمـا  . تتراوح بين بضعة أيام وبضعة أسابيع، ولها مهمة محددة يجب على المجموعـة إنجازهـا    
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المجموعات غير الرسمية، فهي مجموعات مؤقتة، يعمل أعضاؤها معاً خالل درس واحد أثنـاء              

استخدام المعلم لطريقة اإللقاء والشرح المباشر وذلك مـن أجـل تركيزاهتمـام الطـالب علـى                 

تدرس، أما مجموعات األساس فهي مجموعات غير متجانسة، لهـا أعضـاء            الموضوعات التي   

دائمين يستمرون في العمل معاً لمدة فصل دراسي أو عام دراسي كامل، ومهمة كل عضو مـن                 

أعضاء المجموعة هي تقديم الدعم والمساندة والتشجيع لزمالئه المحتاجين إلى ذلك، باإلضافة إلى             

 .عمال المكلف بهامسئولية كل عضو على حدة عن األ

 بعض الدراسات عن فاعلية التعلم التعاوني: التعلم التعاوني

 (Stevens & Slavin, 1995) طريقة التعلم التعاوني دراسـة  تناولت من الدراسات التي 

اها على مجموعة من المدارس أطلقا عليها أسم المدارس االبتدائية التعاونيـة، وهـذه              يالتي أجر 

 التعلم التعاوني، وقد كان من أهم نتائج الدراسة وجود عالقات اجتماعيـة             المدارس تطبق طريقة  

جيدة بين الطالب في هذا النوع من المدارس أفضل من المدارس األخرى التي ال تطبـق الـتعلم                  

 عند الطالب العاديين بعد العمل       لهم قبوالً  أصبحالتعاوني، كما أن الطالب الذين كانت لديهم إعاقة         

 . وفي بيئة المدرسةمعهم في الصف

 بدراسة عن التعلم التعاوني وتأثيره على عملية تعلم الطالب، (Laurence, 1998)كما قام 

 مكانـة   -استخدم في جمع معلوماتها االستبانة والمقابالت الشخصية      -وقد استهدفت دراسته التي     

خبرات المعلمين في   التعلم التعاوني ودوره وأهميته واالستراتيجيات التي استخدمت في التدريس و         

التعلم التعاوني وأسباب استخدام المعلمين له، وقد أظهرت النتائج فاعليته من حيث تميز الطـالب               

 .أكاديمياً واجتماعياً

 التي استخدم الباحثان فيهـا المقابلـة    (King & King, 1998)كما أظهرت نتائج دراسة

لعمل والمشاركة في المجموعات التـي      الشخصية والمالحظة الصفية أن الطالب كانوا متحمسين ل       

، )Group Decision Making Activities(كانت تسمى مجموعات اتخاذ القرار في الصـف  

كما أبدى الطالب رغبتهم للعمل في هذه النشاطات الجماعية التي استفادوا منها من جوانب عـدة                

 توضيح وجهات النظر     والتركيز على  ، وعدم حدوث الخالفات   ،من حيث الجو الودي بين الطالب     
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 ،واألفكار بدالً من االستماع لآلخرين دون مشاركة حتى اصبح لدى الطالب القدرة والثقة بالنفس             

 .وتطوير األسباب ووجهات النظر الجيدة حول ما يتم مناقشته في هذه المجموعات التعاونية

اتيجية الـتعلم    اسـتخدام اسـتر    فاعلية) 1996(كما أثبتت الدراسة التي قام بها عبدالرحمن        

كما أثبتت فاعليتها    طالب المرحلة المتوسطة في مصر       لدىالتعاوني في تنمية التفكير االبتكاري      

 ).متفوق ، متوسط، ضعيف( زيادة تحصيل الطالب في مختلف المستويات التحصيلية أيضاً في

في دراسـتها عـن تجريـب اسـتخدام         ) 1997(أبوعميره  محبات  وأظهرت نتائج دراسة    

تيجيتي التعلم التعاوني الجمعي والتعلم التنافسي الجمعي في تعليم الرياضيات لـدى طـالب              استرا

المرحلة الثانوية العامة، فاعلية التعلم التعاوني الذي أبدى الطالب فيه تفوقهم على أقرانهم الـذين               

بينت تعلموا من خالل طريقة العرض في اختبار حل المشكالت اللفظية في مادة الرياضيات، وقد               

الباحثة فاعلية العمل الجماعي والتعاوني الذي تم بين الطالب والحوار والمناقشة التـي أظهـرت               

 .نتائج إيجابية في حل المشكالت اللفظية في الرياضيات

في دراسته المتعلقة بفاعلية التعلم التعاوني في اكتسـاب         ) 32. ص،  1998(كما ناقش سالم    

 نتـائج الدراسـة     وأوضحتذوق األدبي فاعلية التعلم التعاوني      طالب المرحلة الثانوية مهارات الت    

وهذا يشـير إلـى     "تفوق طالب المجموعتين التجريبيتين الذين تعلموا عن طريق التعلم التعاوني،           

فاعلية التعلم التعاوني في اكتساب طلبة المرحلة الثانوية لمهارات التذوق األدبي ويرجع ذلك إلى              

 سالم في   ذكركما  . ، مقارنة بالطرق التدريسية العادية    "تيجة األسلوب الجيد  زيادة دافعية المتعلمين ن   

على الصـف األول الثـانوي فـي        ) 1995(دراسات السعيد   :  الدراسات مثل  بعضدراسته نتائج   

ـ  على  ) 1995(دراسة المرسي   وتدريس مادة التاريخ،      فـي مهـارات التعبيـر       ةالمرحلة الثانوي

لى الصف الخامس االبتدائي في التحصيل الدراسي وقـدرات         ع) 1996(الكتابي، دراسة عارف    

 استخدام التعلم التعاوني فـي مختلـف التخصصـات          وبين أثر التفكير االبتكاري في مادة العلوم      

والمستويات الدراسية، وقد أجمعت نتائج تلك الدراسات على فاعلية طريقة التعلم التعـاوني فـي               

 .لهم الدراسيتنمية قدرات الطالب واتجاهاتهم وتحصي

بعض خصائص مجموعات التعلم التعاوني، وصنفها إلى مـا         ) 1992(وقد ناقش صيداوي    

أسماه بالمجموعات المستحدثة والمجموعات التقليدية وبين أوجه الفرق بينهما من حيـث جـدوى              
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المجموعات المستحدثة في تلبية جميع العوامل المساعدة التي تحقق األهداف المنشودة من الـتعلم              

 )1(جـدول   والتعاوني في التحصيل األكاديمي وبناء االتجاهات والجوانب االجتماعية المختلفـة،           

 .يوضح ذلك 

 )1(جدول 

 الفرق بين المجموعات المستحدثة والمجموعات التقليدية في التعلم التعاونييوضح 

 المجموعات التقليدية المجموعات المستحدثة

 المجموعة متجانسة إلى حد ما ة غير متجانسة في تركيبتها الطالبيةالمجموع

 تعمل المجموعة بكل حذر من الجميع المجموعة منفتحة مع بعضها دون حدوث أي تهديد

هناك نشاط قوي وتفاعل بين أعضاء المجموعة وجها        

 لوجه

 يقل التفاعل من ذلك النوع

ي المتبادل ووجود جو التكافـل بـين        االعتماد اإليجاب 

 األعضاء

 االفتقار إلى االعتماد اإليجابي المتبادل بين األعضاء

 تجاهل المهارات االجتماعية والتعاون  تعلم المهارات االجتماعية ومبدأ التعاون

 قائد واحد لهذا النوع من المجموعات وجود قيادة مشتركة بين أعضاء المجموعة

الحظة المعلم ما تقوم به المجموعة والتدخل عنـدما         م

 يطلب منه ذلك

 ال يهتم المعلم بالتفاعل بين المتعلمين وقد يملي عليهم 

 بعض األوامر

غالباً قد ال تحضر المجموعة ما تحتاج أليه ويأنف البعض  المشاركة في العمل بكل رغبة وحماس

 من تحضير ما يطلب منه

العضو الواحد في المجموعـة مسـئول عـن عمـل           

 المجموعة بأكملها

 عدم تحمل المسئولية الجماعية

 جاهل استقالل المجموعةت استقاللية المجموعة بشكل مناسب

 نادراً ما  يستخدم التقويم الذاتي يقوم أعضاء المجموعة بتقويم العمل التعاوني

 "   أنا اسبح وأنت تغرق"الشعار التقليدي لهذه المجموعة  نحيا معاً…الشعار التعاوني لهذه المجموعة آخذ بيدك 

 

 داويـات التي بينها صيـب والمعلومـ على الجوان(Shaffer & Mack, 1999)ويؤكد 

من خـالل المجموعـات المسـتحدثة     عن دور المعلم في التعلم التعاوني) 1(في جدول ) 1992(
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وقيامه بدور المرشد لجميع الطالب في المجموعات لتحديـد المصـادر المطلوبـة والمهـارات               

ـ        ق العمـل المطلـوب والتأكـد مـن إدراك          المشتركة والرغبات والخبرات التي تساعد في تحقي

وقد اختتم صيداوي   . المجموعات أدوارها وواجباتها، وهذا بالطبع يخرج المعلم من دوره التقليدي         

بتوضيح مكانة التعلم التعاوني كطريقة تدريسية من الطرق المفضلة في القـرن            ) 1992(مناقشته  

 .العشرين من الناحيتين األكاديمية واالجتماعية

 تعليق على البحوث والدراسات السابقة: م التعاونيالتعل

أجمعت البحوث والدراسات السابقة على أهمية وإيجابية التعلم التعاوني فـي العديـد مـن               

المجاالت التي تهدف إليها العملية التعليمية، حيث أوضحت دور التعلم التعـاوني فـي الجوانـب          

تته الدراسات في تنمية الجوانب االجتماعية عنـد         ودوره القوي الذي أثب    ،التحصيلية أو األكاديمية  

وعلى الرغم  .  إضافة إلى جوانب مهارات التفكير واالستقصاء      ،الطالب وتطوير اتجاهاتهم وقيمهم   

من استخدام التعلم التعاوني منذ فترة زمنية لكن مجموعة كبيرة من البحوث تمت في العقد األخير                

تعاوني من الطرق التدريسية التي أثبتت جدواها بفاعلية في         من القرن العشرين، وبينت أن التعلم ال      

كما تزامن مع التعلم التعـاوني مجموعـة مـن          . كافة التخصصات ومنها الدراسات االجتماعية    

االستراتيجيات التي بينت البحوث فاعليتها لما تقوم به من دور جيد فـي تحديـد دور الطـالب                  

ب من خـالل العمـل الجمـاعي والمشـاركات فـي            والمعلم المتمثل في الموجه والمرشد للطال     

 . المجموعات التي تتطلبها طبيعة هذه االستراتيجيات في التعلم التعاوني

 

 :إجراءات الدراسة

  :عينة الدراسة

تم اختيار المرحلة المتوسطة لتطبيق أدوات الدراسة، حيث تم اختيـار إحـدى المـدارس               

، وكان  الصف    )المتوسطة النموذجية بأبها  (بمنطقة عسير   المتوسطة التابعة لإلدارة العامة للتعليم      

األول المتوسط المستوى الدراسي الذي تم اختياره لتطبيق الدراسة مسبقاً نظراً لمناسبة اسـتخدام              

ه ـى ب ـا أوص ـحسبم) 9 – 3( ة  ـطريقة التعلم التعاوني واستراتيجياته في المستويات الدراسي      

)Slavin, 1992 .(كونة من جميع طالب الصف األول المتوسط بالمدرسة وكانت العينة م)72 (
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) أ(من بداية العام الدراسي، وقد تم تحديد الفصل         ) أ، ب (طالباً، والذين تم توزيعهم بين الفصلين       

 .طالباً) 36(للمجموعة التجريبية ) ب(طالباً والفصل ) 36(للمجموعة الضابطة 

تماعية للمرحلة المتوسـطة التابعـة لـإلدارة        كما تم اختيار عينة من معلمي الدراسات االج       

 المتعلقة بمفهوم وأهمية    االستبانة، وذلك لتوزيع    )منطقة أبها التعليمية  (العامة للتعليم بمنطقة عسير     

من %) 30(التعلم التعاوني واستخدامه في تدريس الدراسات االجتماعية، حيث كانت العينة تمثل            

وقد تم  . معلماً) 63(تماعية في المرحلة المتوسطة والتي بلغت       العينة الكلية لمعلمي الدراسات االج    

 .هـ1421 -1420جمع معلومات الدراسة كاملة في الفصل الدراسي الثاني من العام 
 )2(جدول 

 خصائص عينة الدراسة من معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة

عدد 

 العينة
 ر  التخرجتقدي نوع الكلية الخبرة التدريسية التخصص

تقدير 

 العمل

64 % 

 تـاريخ

 % 76  سنوات10 – 5بي% 28

  كليات تربوية

3% 

  ممتاز

61 % 

 ممتاز

36 % 

 جغرافيا

 % 24  سنة15 – 10بن % 49

  كليات غير تربوية

27% 

 جيد جداً

39% 

 جيد جداً

 جيد% 65  سنة15أكثر من % 23

  معلما63ً

 
 

 

 مقبول% 5

 

 

طبيعة عينة الدراسة مـن معلمـي       ) 2 (داول يتضح لنا من جدول    ومن العرض السابق للج   

، كما يتمتع أغلب المعلمين     %)64(الدراسات االجتماعية، حيث يمثل معلمو التاريخ معظم العينة         

سـنوات،  ) 10(منهم لديه خبرة تدريسية أكثر من %) 72(بخبرة طويلة في التدريس، وكان نسبة   

التدريس مقارنة بتقديراتهم   /اع تقديرات المعلمين أثناء الخدمة    ومن المالحظ في الجدول أيضاً ارتف     

 .المتوسطة عند التخرج

 

 : أدوات الدراسة
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 :  ة االستبان–أ 

 : االستبانة الخاصة بمعلمي الدراسات االجتماعية– 1

تم تصميم استبانة للتعرف على رؤى وخلفيات معلمي الدراسات االجتماعيـة عـن الـتعلم               

فهومه العام وأهميته واستراتيجياته ومدى استخدامه في التدريس، حيث كـان           التعاوني من حيث م   

الجزء الثاني عـن مفهـوم       و الجزء األول يتعلق ببيانات شخصية عن معلم الدراسات االجتماعية        

الجزء الثالث عن مدى    ، و عبارة) 19(التعلم التعاوني واستراتيجياته، وقد أشتمل هذا الجزء على         

الجزء الرابع عن   و ،عبارة) 13(تعاوني في التدريس، وقد أشتمل هذا الجزء على         استخدام التعلم ال  

اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية نحو التعلم التعاوني وأهميته في العمليـة التعليميـة، وقـد               

الجزء الخامس عن بعض الصعوبات والمعوقات التي قـد         ، و عبارة) 28(أشتمل هذا الجزء على     

الجزء السادس عبارة   ، و عبارة) 15(لتعلم التعاوني، وقد أشتمل هذا الجزء على        تحد من استخدام ا   

 . عن أسئلة مفتوحة إلضافة أي معلومات أو مقترحات

 )المجموعة التجريبية( االستبانة الخاصة بالطالب – 2

تم تصميم استبانة لمعرفة وجهات نظر الطالب واتجاهاتهم تجاه طريقة التعلم التعاوني وقـد       

عبارة لقياس اتجاهات الطالب أكاديمياً واجتماعياً نحـو الـتعلم          ) 22( مكونة من    ة االستبان كانت

  . كما تضمنت االستبانة سؤاالً مفتوحاً إلضافة أي معلومات يرى الطالب إضافتها. التعاوني

 : االختبار–ب 

لية التعلم  تم تحديد المرحلة الدراسية لتطبيق الدراسة عليها وفق ما رجحته البحوث عن فاع            

، حيث تم اختيار )Slavin, 1992(التعاوني في المستويات من الصف الثالث حتى الصف التاسع 

. لتطبيق تجربة الدراسة واالختبار على هذا المسـتوى الدراسـي         ) السابع(الصف األول المتوسط    

 وكان الهدف من االختبار قياس قدرات الطالب وتحصيلهم في إحدى الموضوعات التي تـدرس             

، وهو واحد مـن     )فتح الشام وفلسطين  (لهم في الفصل الدراسي الثاني، حيث تم اختيار موضوع          

الموضوعات المهمة التي تضمنها كتاب التاريخ المقرر تدريسه في مادة التاريخ بالصـف األول              

وقد تم اإلطالع على هذا الموضوع، وتم إعداد االختبار في ضـوء تحليـل محتـوى                . المتوسط

ى ـالسؤال األول من نوع الفراغ، وقد أشتمل عل       : يث تكون االختبار من ثالثة أسئلة     الموضوع، ح 
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أسـئلة؛ السـؤال    ) 10(فقرة؛ السؤال الثاني من نوع االختيار من متعدد، وقد أشتمل على            ) 12(

 .أسئلة) 8(الثالث من نوع األسئلة المقالية القصيرة، وقد أشتمل على 

 : صدق أدوات الدراسة

 تم إعداد االستبانة بالرجوع إلى البحـوث والدراسـات          :نة الخاصة بالمعلمين   االستبا – 1

المتعلقة بالتعلم التعاوني، حيث تم تصميم االستبانة في صورتها المبدئية األولى، ثم عرضها على              

جامعة الملك خالد،   –خمسة من أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية            

لحوظاتهم على جميع أجزاء االستبانة، وبقي الجزء األول على عباراته التي أشـتمل              م سجلواوقد  

عبـارة،  ) 18(عليها بدون حذف أو إضافة، وتم حذف عبارتين من الجزء الثاني لتصبح عباراته              

عبارة، بينما تمـت إضـافة      ) 13(كما تم حذف ثالث عبارات من الجزء الثالث لتصبح عباراته           

عبارة، وتم حذف عبارة واحدة مـن الجـزء         ) 28(الرابع لتصبح عباراته    خمس عبارات للجزء    

 . عبارة، بينما بقي الجزء األخير بدون حذف أو إضافة) 15(الخامس لتصبح عباراته 

 تم إعداد االستبانة وفق ما تضمنته البحـوث والدراسـات           : االستبانة الخاصة بالطالب   – 2

 ,Stahle, 1992; & Johnson & Johnson) السابقة من معلومات ، ومن أهمهـا دراسـات   

 عن تحصيل الطالب لبعض المكتسبات التي يمكن أن يجنيها الطالب عند استخدام الـتعلم               (1992

 في صورتها األولى على نفس أعضاء هيئة التدريس السابقين،          ةالتعاوني، وقد تم عرض االستبان    

تم األخذ بالملحوظات حيث تم حذف       ملحوظاتهم حول عدد ومضمون عبارات االستبانة، و       وسجلوا

 .عبارة) 22(عبارات لتصبح عبارات االستبانة ) 4(

فـتح الشـام    ( تم إعداد االختبار وفق ما تضمنه محتوى موضوع الدراسـة            : االختبار – 3

وقد روعي عند تصميمه عدة جوانب منها محتوى الموضوع، قدرات الطالب المختلفة            ) وفلسطين

التعليمي، الجوانب التعليمية التـي يهـدف الـتعلم التعـاوني إلـى              مي الجانب األكادي  فيخاصة  

وقد كان السؤال األول والثـاني      . تطويرها، مثل مهارات التفكير واالبتكار والمهارات االجتماعية      

من األسئلة التي تعود بصفة مباشرة إلى محتوى الموضوع الموجود في الكتاب المدرسي، بينمـا               

، حيث يحتـاج إلـى مهـارات        عنه  ب قدرات عالية من الطالب لإلجابة       كان السؤال الثالث يتطل   

البحث والقراءة والتفكير، أما المهارات االجتماعية فقد كانت طبيعة إستراتيجية الـتعلم التعـاوني              



 
 
 
 
 
 
 

 م2000    17العدد جامعة اإلمارات العربية املتحدة    السنة اخلامسة عشر    / جملة كلية التربية
 

 
 

113

وقد تـم عـرض     . تتطلب العمل الجماعي الذي ينعكس الحقاً على تحصيل الطالب في االختبار          

 التدريس الذين حكموا االستبانتين، كما تم عرضه على ثالثة من           االختبار على نفس أعضاء هيئة    

معلمي الدراسات االجتماعية من ذوي الكفاءات الجيدة، وتم األخذ بملحوظاتهم، حيث تـم حـذف               

فراغاً، وتمت إضافة سـؤال مـن نـوع         ) 13(بعض الفراغات من السؤال األول ليصبح عددها        

ئلة، وبقي السؤال األخير بوضعه ماعدا تعديل صـيغة         أس) 10(االختيار من متعدد ليصبح عددها      

  . ، وقد خرج االختبار بصورته النهائيةالعبارات بعض 

 : ثبات أدوات الدراسة
معلماً ) 35( تم توزيع االستبانة بعد فحص صدقها على : االستبانة الخاصة بالمعلمين-1

ل البيانات في الحاسب اآللي من معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة، وبعد إدخا

غ ـ، حيث بل)Reliability Coefficient(، تم حساب معامل الثبات )SPSS(باستخدام البرنامج 

 .  ، وهي نسبة ثبات عالية)0.9276(

 تم حساب معامل الثبات على العينة الحقيقية للدراسة : االستبانة الخاصة بالطالب-2

ة الوحيدة التي تم تطبيق طريقة التعلم التعاوني عليها، بصفتها المجموع) المجموعة التجريبية(

، الذي تم حسابه باستخدام البرنامج )Reliability Coefficient(حيث كان معـامل الثبات 

 .، وهي نسبة ثبات عالية)SPSS ،)0.8873اإلحصائي 
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المتوسط  تم تطبيق االختبار استطالعياً لقياس درجة الثبات على الصف األول : االختبار-3

في المتوسطة السادسة بأبها لحساب معامل االرتباط باستخدام معادلة بيرسون، كما تم تطبيقه بعد 

اط ــة االرتبـوبحساب معامل االرتباط بين االختبارين بلغت درج. أسبوعين على نفس الطالب

قية على العينة الحقي) Reliability Coefficient(، كما تم حساب درجة الثبات )0.8204(

وخالل . ، وبهذه النتيجة فإن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات)0.8369(للدراسة، وبلغت 

تطبيق االختبار على العينة االستطالعية تم حساب وزن تطبيق االختبار، حيث بلغت المدة 

) 6 ( موزعة كالتاليدرجة) 30(كما بلغت درجة االختبار العظمى . دقيقة) 50(الزمنية لإلجابة 

 .  درجة للسؤال الثالث) 14(درجات للسؤال الثاني، ) 10(درجات للسؤال األول، 

 

 : المعالجة اإلحصائية
، )SPSS, GB STAT( لقد تمت المعالجة اإلحصائية للدراسة باستخدام البرامج اإلحصائية

ارية، حيث تم استخدام التكرارات والنسـب المئوية والمتوسطـات الحسابية واالنحرافـات المعي         

 االرتباط فـي ثبـات أدوات   إيجاد معامل، إضافة إلى ) t-tests and F tests(وكذلك اختبارات 

 .الدراسة

 :تطبيق أدوات الدراسة
تم تطبيق االستبانة على عينـة عشـوائية مـن معلمـي            :  االستبانة الخاصة بالمعلمين   -1

رسة متوسطة مـن القائمـة      مد) 30(الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة، حيث تم اختيار        

األساسية للمدارس، وكان االختيار لمدرسة من ثالث مدارس حسب ترتيب القائمة األساسية لهـا،              

وبهذا فقد كانت العينة مختارة بطريقة غير مقصودة من مختلف المـدارس المتوسـطة التابعـة                

معلمـي الدراسـات    وكـان عـدد     ). منطقة أبها التعليميـة   (م بمنطقة عسير    يلإلدارة العامة للتعل  

اسـتبانة، وتـم اسـتبعاد      ) 65(معلماً، وبعد توزيع االستبانات عليهم عاد منها        ) 67(االجتماعية  

 .استبانة) 63(استبانتين لعدم اكتمالهما، وأصبح عدد االستبانات الصالحة للدراسة 

الـتعلم  تم تطبيق االستبانة بعد االنتهاء من تطبيق طريقة         :  االستبانة الخاصة بالطالب   - 2

التعاوني واالختبار، حيث تم توزيعها على طالب الصف األول المتوسط في المدرسة النموذجيـة              
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طالباً، وتمت استعادة جميع االسـتبانات بعـد        ) 36(التي بلغ عدد طالبها     ) المجموعة التجريبية (

 . تعبئتها من الطالب

 :ي تطبيق التجربةتم األخذ بعين االعتبار الخطوات التالية ف:  تجربة الدراسة-3

 االبتـدائي، المتوسـط،     –اإلطالع على محتوى الكتب المدرسية للمراحل التعليمية الثالث           -

  . الثانوي

  .تحديد المرحلة المتوسطة، الصف األول المتوسط  -

  .تحديد مادة التاريخ إلجراء تجربة الدراسة  -

ديد الموضوع المراد إجراء الدراسة     دراسة محتوى كتاب التاريخ للفصل الدراسي الثاني لتح         -

  .عليه

تحديد الموضوع المراد تطبيق طريقة التعلم التعاوني عليه، وهو الفصل السابع من كتـاب                -

  .)87 - 85فتح الشام وفلسطين، ص (السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين 

اتجاهات وغيرها  تحليل محتوى الموضوع وما تضمنه من مفاهيم ومصطلحات ومهارات و           -

واالطالع على بعض المعلومات اإلضافية من بعض المصادر الخارجية ليصبح الموضـوع   

  .متكامالً من جميع جوانبه المعرفية والمهارية والوجدانية

دراسة وضع الصف األول المتوسط من حيث عدد الطالب وقدراتهم ومسـتواهم التعليمـي                -

تحصيلهم للفصل الدراسي األول الـذي       /علقة بدرجاتهم والرجوع إلى المعلومات السابقة المت    

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية      ) 3(ويوضح الجدول   . أوضح تقارب مستوى الطالب   

عند حساب تحصـيلهم    ) المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة   (بين متوسطات الطالب    

 . في الفصل الدراسي األول 

 

 

 )3(جدول 

 لمستوى الطالب ) ت(نحرافات المعيارية وقيمة المتوسطات الحسابية واال

 في اختبار الفصل الدراسي األول
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 الداللة ت.ح. د االنحراف المعياري *المتوسط عدد الطالب المجموعة

 6.72 41.38 36 التجريبية

 7.18 40.36 36 الضابطة

70 0.5825 0.5629 

 

 درجة ) 50(الدرجة العظمى * 

والمجموعة ) أ(المجموعة الضابطة فصل    : المجموعتين/على الفصلين تطبيق االختبار القبلي     -

) 5،  4(للتأكد من عدم وجود فروق إحصائية بينهما،ويوضح الجدوالن         ) ب(التجريبية فصل   

ـ     دالة إحصائياً عدم وجود فروق     ـ    ـ بين متوسـطات المجموعتي ة ـن التجريبيـة والضابط

ا يعطي مؤشراً جيداً بتقارب قـدرات       ، وهذ ) ف -اختبار  (أو بين المجموعات    )  ت -اختبار(

الطالب ومستوياتهم التحصيلية في المجموعتين، ويعود ذلك إلى طبيعة توزيع الطالب منـذ             

بداية العام الدراسي المبنية على مستوياتهم وتحصيلهم السابق مما جعل المجمـوعتين فـي              

أي فـروق   وضع دراسي متقارب يمكّن من تطبيق التجربة بعد التأكد مـن عـدم وجـود                

 .إحصائية
 ) 4(جدول 

 الختبار التحصيل القبلي)  ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 

 الداللة ت.ح. د االنحراف المعياري *المتوسط عدد الطالب المجموعة

 2.27 10.78 36 التجريبية
 2.21 10.25 36 الضابطة

71 1.2119 0.3273 

 

 رجة د30درجة االختبار * 
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 ) 5(جدول 

 تحليل التباين لدرجات الطالب في اختبار التحصيل القبلي 
 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف التباين درجة الحرية

 5.0139 1 5.0139 بين المجموعات
 5.0139 70 350.972 داخل المجموعات

  71 355.987 المجموع

1.00 0.3208 

 
 

لتعاوني واالستراتيجيات التي تستخدم في تطبيقه، حيـث تضـمنت البحـوث            دراسة التعلم ا    -

والدراسات السابقة مجموعة من االستراتيجيات التي بينت تلك األدبيات فاعليتها في الـتعلم             

 Aronson) الذي طورها (Jigsaw)التعاوني، وقد تم تحديد استراتيجية المعلومات المجزأة 

and Others, 1978, Slavin, 1987) وتتلخص خطوات هذه اإلستراتيجية في اآلتي ،: 

 . تشكيل المجموعات الرئيسة غير المتجانسة والتي بلغت ست مجموعات في هذه الدراسة-

توضيح المطلوب من المجموعة الرئيسة ودور أعضاء المجموعة بعد تحديـد رئـيس               -

 .ومقرر كل مجموعة

ـ        - ات الرئيسـة والتـي بلغـت سـت         تشكيل المجموعات الفرعية من أعضاء المجموع

 مجموعات

 توضيح المطلوب من أعضاء المجموعات الفرعية حيث يعد أعضاء المجموعة الواحـدة             -

 بمثابة خبراء في الموضوع الفرعي الذي سوف يتم مناقشته

 قيام المجموعات الفرعية بمناقشة المهام الموكلة إليهم   -

تهم الرئيسـة بعـد اسـتكمال مناقشـة       عودة أعضاء المجموعات الفرعية إلى مجموعـا       -

 الموضوعات الفرعية المطلوبة منهم في مجموعاتهم الفرعية
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قيام المجموعات الرئيسة بمناقشة الموضوع كامالً من خالل الخبرات المتنوعة ألعضاء             -

مناقشة كل عضو كان فـي       /المجموعة الذين شاركوا في المجموعات الفرعية وعرض      

 ت التي أكتسبها أو تعلمها ألعضاء المجموعة الرئيسةمجموعة فرعية المعلوما

تقويم الصف بأكمله من خالل اختبار فردي والنظر في تحسن الطالب ورقي مسـتواهم                -

 األكاديمي

إضافة درجة كل طالب إلى مجموعته األساسية، لفوز المجموعة التي حقق أعضـاؤها                -

 . أفضل الدرجات

تـم تقـديم بعـض      ( المعنوية والمادية للمجموعة الفائزة      تقديم بعض الجوائز والمكافآت     -

 )الجوائز للمجموعات الثالث األولى

 ):Jigsaw(وقد روعي في تطبيق التعلم التعاوني باستخدام استراتيجية 

 )فتح الشام وفلسطين(التحضير المتكامل للموضوع   -

 يقيام الباحث بالتدريس بحكم إطالعه وخبراته في التعلم التعاون  -

تقسيم الموضوع إلى مجموعة من المهام للمجموعات الرئيسة والمجوعات الفرعية، وتم             -

 ترتيب الفصل على أساس ست مجموعات

توزيع التعليمات األساسية عن كيفية العمل والمشـاركة فـي الـتعلم التعـاوني فـي                  -

 المجموعات الرئيسة والفرعية

ي في التدريس من خـالل إدراك دور المعلـم          العمل على تطبيق تعليمات التعلم التعاون       -

 والطالب في تطبيق اإلستراتيجية

تم توزيع المطلوب على المجموعات الرئيسة من خالل أوراق مكتوبة عن الموضـوع،               -

 وتم عمل ذلك أيضاً مع المجموعات الفرعية

تم توضيح مهمة كل عضو في مجموعته ومهام قائد المجموعة ومقررهـا مـن حيـث            -

تماد اإليجابي المتبادل بين أفراد المجموعة والتفاعل الذي يجب أن يتم والمسـئولية             االع

 الملقاة على كل فرد في المجموعة
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التركيز على مجموعة من المهارات األساسية مثل المهارات الشخصية ومهارات العمل             -

 والبحـث   واالجتماعية ومهارات التفكير التي تبعث على التأمـل       ) المهارات التشغيلية (

 واالستقصاء

المتابعة المستمرة مع المجموعات للتأكد من مشاركة الجميع والعمـل معـاً فـي كـل                  -

 المراحل التي قام بها الطالب

كتابة التقارير والمعلومات والنتائج التي تم التوصل لهـا فـي المجموعـات الفرعيـة                 -

 والرئيسة

: س حصص دراسية خالل أسبوعين     تطبيق التجربة حسب الخطة المرسومة خم      إستغرق   -

الحصة األولى، تشكيل المجموعات الرئيسة وتوضيح المطلوب من كل مجموعـة عـن    

الموضوع المراد تدريسه وتوضيح المهام األساسية وما يجـب أن يـتم، ثـم تشـكيل                

المجموعات الفرعية في نهاية الحصة وتوضيح المطلوب منها للبدء في العمل؛ الحصة            

في المجموعات الفرعية والقيام بالمهام المطلوبة حسب األوراق التي تـم           الثانية، العمل   

توزيعها في الحصة السابقة؛ الحصة الثالثة، استمرار العمل في المجموعات الفرعية ثم            

العودة إلى المجموعات الرئيسة والعمل على المطلوب من تلك المجموعـات؛ الحصـة             

 توزيع االستبانة المتعلقة باتجاهات الطـالب       الرابعة، إجراء االختبار؛ الحصة الخامسة،    

نحو التعلم التعاوني، وبعد جمعها تم عرض نتائج االختبار وإعالن المجموعات الفـائزة             

 .وتوزيع الجوائز

 : نتائـج الدراسـة وتفسيرها
 :سوف يتم تقديم النتائج في ضوء أسئلة الدراسة التالية

 جتماعية بطريقة التعلم التعاوني؟ما مدى معرفة معلمي الدراسات اال:   أوالً

 ما مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية للتعلم التعاوني؟:   ثانياً
 )6(جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

 آلراء معلمي الدراسات االجتماعية عن التعلم التعاوني
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 % ع م ن العبـارة

 %76 0.233 2.27 63  مفهوم واستراتيجيات التعلم التعاونيفةعرم

 %76 0.165 2.28 63 أهمية التعلم التعاوني

 %58 0.204 1.74 63 استخدام التعلم التعاوني في التدريس

 %62 0.166 1.86 63 صعوبات استخدام التعلم التعاوني
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ـ        ) 6 (جدولويوضح   ث كانـت   واقع التعلم التعاوني عند معلمي الدراسات االجتماعية، حي

فاعليته فـي تـدريس الدراسـات       /معرفة المعلمين بالتعلم التعاوني واستراتيجياته وكذلك أهميته      

، %)58(، لكن استخدامه واستراتيجياته كانت بنسـبة متوسـطة          %)76(االجتماعية إيجابية جداً    

منهم بعض الصـعوبات    %) 62(ويعود ذلك إلى الصعوبات التي بينها المعلمون، حيث بين نسبة           

 . التي تحول دون استخدام التعلم التعاوني في تدريسهم

 ما مدى تأثير طريقة التعلم التعاوني في اتجاهات طالب الصف األول المتوسط؟:  ثالثاً
 )7(جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء الطالب عن فاعلية التعلم التعاوني
 

 % ع م ن العبـارة

 %90 0.140 2.69 36 بناء القدرات والثقة بالنفس عند الطالب

 %89 0.097 2.68 36 المشاركات والعالقات الطالبية خالل التعلم التعاوني 

 %88 0.066 2.64 36 االستفادة من التعلم التعاوني

 %85 0.159 2.56 36 الرغبة والحماس من الطالب تجاه التعلم التعاوني
 

تأثير التعلم التعاوني في اتجاهات الطـالب  ) 7 (ولومن العرض السابق للجداول يوضح جد   

، %)90(وقدراتهم التعليمية، حيث كان التأثير جلياً على قدرات الطالب وتعزيز ثقتهم بأنفسـهم              

وعـن  ). 21،  18،  16،  14،  12،  9( العبارات المتعلقة بهذا الجانب في االسـتبانة          أرقام وكانت

م وتفاعلهم الصفي فقد كانت بنسبة عالية أيضاً        ــ ومشاركته بعضاً  عالقات الطالب مع بعضهم     

وعن مدى فائدة الطالب وتحصـيلهم مـن        ). 17،  8،  4،  2،  1(أرقام، عبارات االستبانة    %)89(

ة ـة عالي ـق هذا الجانب بدرج   ــخالل التعلم التعاوني فقد كانت آراء الطالب واضحة في تحقي         

أما رغبة وحماس الطالب تجاه التعلم      ). 22،  20،  19،  10،  6 ( أرقام ، عبارات االستبانة  %)88(

، حيث أبدى الطالب رغبتهم وحماسهم القـوي تجـاه          %)85(التعاوني فقد كانت واضحة أيضاً      

بعـض  ) 4(ويوضح ملحق   ). 15،  13،  11،  7،  5،  3(أرقام  التعلم التعاوني، عبارات االستبانة     
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خالل السؤال المفتوح الذي تضمنته     ملحوظات الطالب وآرائهم اإليجابية نحو التعلم التعاوني من         

 . االستبانة

ما مدى فاعلية طريقة التعلم التعاوني في مقرر التاريخ على تحصيل طالب الصف األول              : رابعاً

  ؟ المتوسط

 :ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة والفرضيات

نـد المجموعـة     هل توجد فروق في تحصيل الطالب بين االختبارين القبلـي والبعـدي ع             - أ  

 التجريبية؟

بين االختبارين القبلـي والبعـدي عنـد        ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        * 

 .المجموعة التجريبية

 هل توجد فروق في تحصيل الطالب بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ترجع             - ب  

 إلى استخدام طريقة التعلم التعاوني؟

بين المجموعة التجريبية والمجموعة ) 0.05(داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات *  

 .الضابطة ترجع إلى استخدام طريقة التعلم التعاوني
  ) 8(جدول 

 تحليل التباين لدرجات الطالب في اختبار التحصيل 

 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
 

 صدر التباينم
مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف التباين درجة الحرية

 1596.125 1 1596.125 بين المجموعات

 14.169 70 991.861 داخل المجموعات

  71 2587.968 المجموع

112.646 0.0001 

 



 
 
 
 
 
 
 

 م2000    17العدد جامعة اإلمارات العربية املتحدة    السنة اخلامسة عشر    / جملة كلية التربية
 

 
 

123

 ) 9(جدول 

 )المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة(تحليل التباين لدرجات الطالب 

 في اختبار التحصيل البعدي
 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف التباين الحريةدرجة 

 589.3889 1 589.389 بين المجموعات
 18.123 70 1268.611 داخل المجموعات

  71 1858 المجموع

32.522 0.0001 

 

 فاعلية استخدام طريقة التعلم التعاوني فـي        يتضح لنا ) 9،  8(ومن العرض السابق لجدولي     

مـن السـؤال    ) أ(قرر التاريخ، ولإلجابة على فقـرة       تحصيل طالب الصف األول المتوسط في م      

هل توجد فروق في تحصيل الطالب بين االختبارين القبلي والبعـدي عنـد المجموعـة               -الرابع  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي عند          ) 8( يبين الجدول    التجريبية؟

التعلم التعاوني واستراتيجيته المعلومـات المجـزأة   المجموعة التجريبية التي استخدم معها طريقة     

(Jigsaw)               مما يدل على اكتساب الطالب خبرات جديدة إلى معلوماتهم السابقة، وتؤكد النتـائج ، 

بين االختبارين  ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        _صحة الفرض الذي نصه     
يؤكد فاعلية التعلم التعاوني والثقة بالنتائج التي تـم         مما  _ القبلي والبعدي عند المجموعة التجريبية    

 .التوصل إليها

هل توجد فروق في تحصـيل الطـالب بـين          -من السؤال الرابع    ) ب(ولإلجابة على فقرة    

 يوضـح   -المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ترجع إلى استخدام طريقة التعلم التعـاوني؟          

ائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، حيث تبـين        وجود فروق ذات داللة إحص    ) 9(الجدول  

النتائج الفرق الكبير بين المتوسطين الحسابيين لصالح المجموعة التجريبية التـي تـم تدريسـها               

باستخدام التعلم التعاوني، وكذلك جود النتائج اإلحصائية ذات الداللة العالية بين المجموعتين التي             
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بـين  ) 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى          تو– تؤكد صحة الفرض التي نصه    

 . المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ترجع إلى استخدام طريقة التعلم التعاوني

 فاعلية استخدام التعلم التعاوني وأهميتـه       على النتائج اإلحصائية    ومما سبق يتضح لنا تأكيد    

 ملمـوس علـى تحصـيل       فاعلية وأثر مه له   التي برزت في نتائج هذه الدراسة مما يجعل استخدا        

الطالب بدرجة عالية مقارنة بالطرق التدريسية التقليدية، وتؤكد الفروق اإلحصائية والفرضـيات            

إمكانية االعتماد على هذه الطريقة التدريسية، حيث وافقت نتائج الدراسة الحالية نتائج مجموعـة              

، دراسـة   )1996(دراسة عبـدالرحمن    : حصرمن الدراسات السابقة، منها على سيل المثال ال ال        

 ;Stevens & Slavin, 1995(ات ــ، دراس)1998(م ــ، دراسة سال)1997(ره ــأبوعمي

Laurence, 1998; King & King, 1998 (   التي تؤكد فاعلية التعلم التعاوني فـي الجوانـب

م التعـاوني عاليـاً     األكاديمية واالجتماعية، حيث كان تحصيل الطالب األكاديمي من خالل التعل         

 .إضافة إلى األثر اإليجابي في اتجاهات الطالب نحو التعلم من خالل هذه الطريقة التدريسية

 :خاتمة
خرجت الدراسة الحالية بتصورات جيدة عن أهمية التعلم التعاوني وفاعليته فـي تحصـيل              

ور، كـان مـن     الطالب في الدراسات االجتماعية، وقد شملت نتائج الدراسة مجموعة من المحـا           

رؤى معلمي الدراسات االجتماعية عن مفهوم التعلم التعاوني وأهميتـه واسـتخدامه فـي              : أولها

تدريسهم، وقد أظهرت النتائج مكانة التعلم التعاوني عند المعلمين لكن واقع استخدامه كان بدرجة              

دة عن التعلم   متوسطة لوجود بعض الصعوبات التي قد تحول دون استخدامه، مثل عدم الخبرة الجي            

الجانب الثـاني عـن آراء      . التعاوني واستراتيجياته وطبيعة األنظمة التقليدية المتبعة في المدارس       

من خـالل   ) المعلومات المجزأة (الطالب الذين أجريت عليهم تجربة التعلم التعاوني واستراتيجية         

بية التعلم التعـاوني مـن      ، وقد أظهرت نتائج الدراسة ايجا     )فتح الشام وفلسطين  (الوحدة التدريسية   

وجهة نظر الطالب، حيث كانت النتائج تدعم فاعلية التعلم التعاوني مـن النـواحي االجتماعيـة                

والتعليمية وبناء اتجاهات إيجابية عند الطالب من خالل التفاعل الصفي والمشاركة وروح التعاون             

 .تويات التعليميةالجماعي واالعتماد المتبادل وبناء الثقة بالنفس على مختلف المس
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ومما يؤيد فاعلية التعلم التعاوني دوره الواضح من خالل نتائج الدراسـة علـى تحصـيل                

الطالب، حيث تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في المتوسطات الحسابية في            

ـ              الح الـتعلم   االختبار البعدي، ويؤكد ذلك أيضاً النتائج اإلحصائية التي كانت ذات داللة عالية لص

وقد وافقت نتـائج الدراسـة      .  مقارنة بالطرق التقليدية المستخدمة مع المجموعة األخرى       يالتعاون

الحالية نتائج البحوث والدراسات السابقة التي أبدت فاعلية التعلم التعاوني وأثره الواضـح علـى               

 .تحصيل الطالب أكاديمياً واجتماعياً

 :التوصيات
 :لت لها الدراسة توصي بما يأتيمن خالل النتائج التي توص

العمل على عقد ورش عمل لمعلمي الدراسات االجتماعية لتوضيح مفهوم الـتعلم التعـاوني           -

 . من خالل الممارسة إلدراك مفهومه التربوي وكيفية تطبيقهاستخدامهواستراتيجياته وكيفية 

  .ة والمتوسطة والثانويةاالبتدائي إجراء دراسات مماثلة على المراحل التعليمية األخرى  -

إجراء دراسات مماثلة على مناطق تعليمية أخرى للخروج بنتائج عن فاعلية هذه الطريقـة                -

 . في تلك المناطق التدريسية

  . إجراء دراسات مماثلة على التعليم العام للبنات  -

ضافة إلـى   إجراء دراسات عن التعلم التعاوني باستخدام بعض االستراتيجيات األخرى باإل           -

 .استراتيجية المعلومات المجزأة
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