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 ملخص
ھدفت الّدراسة الحالية إلى التعّرف إلى أثر استخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني على تحسين 
تحصيل الطلبة في مبحث التربيّة الفنيّة، وقد أجريت الّدراسة على طلبة الّصف التاسع في 

م، واستخدم 2012/2013المفرق من العام الدراسي ) قصبة(المدارس الحكوميّة في محافظة 
ث في دراسته المنھج التجريبي بوجود مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية ولتحقيق أغراض الباح

تكون مجتمع الّدراسة من جميع . الّدراسة أعّد الباحث قائمة وبطاقة رصد لتقويم أعمال الطلبة
طلبة الّصف التاسع في مديرية قصبة المفرق، وتّم تحديد مدرستين واحدة للذكور وأخرى 

توي كّل مدرسة على شعبتين من طلبة الّصف التاسع واحدة منھما ضابطة لإلناث، بحيث تح
طالبا وطالبة من الشعب األربعة وفق ) 60(واألخرى تجريبية، وقد تّم عشوائيا اختيار 

ً ذات داللة  المجموعة والجنس، وقد أظھرت النتائج بعد تحليلھا إحصائياً إلى أّن ھناك فروقا
ين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيّة لتحصيل الطلبة، احصائية عند مستوى الداللة ب

وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة، وبھذا تبين أّن طريقة التعلّم التعاوني كانت ذات أثر 
فاعل في زيادة تحصيل الطلبة، وفي إنماء وتطوير المھارات الفنيّة لديھم قد يعزى لفاعلية ھذه 

صة لمشاركة جميع الطلبة ضمن المجموعة الواحدة عكس الطريقة الطريقة في إتاحة الفر
α=0.05)التقليديّة، كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير   (
α=0.05)الجنس ، كذلك أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  ي تعزى لمتغير (

إجراء المزيد من : الطريقة والجنس والتفاعل بينھما، وقّدم الباحث العديد من التوصيات أھّمھا
الّدراسات باستخدام استراتيجيّة التعلّم التعاوني على متغيرات جديدة كاإلبداع الفني والتربيّة 

ى جديدة الجمالية والتذوق الفني وعلى عينات ومراحّل دراسيّة مختلفة، وإجراء دراسات أخر
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Abstract 

The study aims to investigate the effect of using collaboration 
learning on development the nine grade student's achievements in Art 
Education. The study was conducted for 9th graders in public schools in 
Al-Mafraq Government in 2012\2013. The researcher used the 
experimental approach based on control and experimental groups.  To 
achieve the objective of the study, a checklist was used to asses students' 
work. then compared it with traditional method. Two schools, one for 
male and other for female, two schools were identified, each containing 
two sections of 9th grade (Experimental and control in each). The sample 
of the study was chosen randomly and totaled (60) male and female 
students from four classes according to group and gender. The 
appropriate statistical procedures were performed on the collected data  
The study showed that there is statistically significant differences due to 
the teaching method used, in favor of experimental group students and  
this shows that collaboration learning method has an effective effect in 
increasing students' achievement and has a positive effect in developing 
students' technical skills. The effectiveness of this method contributed in 
increasing the opportunity to participate of all students within the 
experimental group compared to the traditional method. The study results 
also showed that there are statistically significant differences at (α=0.05) 
contributes due to gender, and the results showed that there are 
statistically significant differences at (α=0.05) due to the teaching method 
and the interaction between teaching method and gender. Based on these 
results, the study recommended that future research may examine the use 
of collaboration learning strategy on developing other skills such as 
creativity, aesthetic education and art taste. The study also recommended 
the use of other research designs, different instruments for data collection 
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and to encourage teachers to use collaborative learning strategy in other 
school subjects.  

Key words: Achievement, cooperative learning, Instruction, 
Methods, Art Education, Teaching and learning, Basic stage. 

 
  المقدمة

منذ الغربيّة ات التدريس في الدول التعاوني كإحدى استراتيجيّ تعلّم الاستراتيجيّة ظھرت 
من االجتماعيّة الّدراسات تدريس لستراتيجيّة االھذه جون ديوي قّدم بداية القرن العشرين حين 

تعلّم الاستراتيجيّة االھتمام بوازداد  عالية، ةبفاعليّ المنھجيّة األھداف تحقيق مجموعة من أجل 
قادرة إلى أنّھا أشارت التي الّدراسات لعديد من ا لوالتسعينات نظرً الثمانينات فترة التعاوني خالل 

 المباحث العديد منفي المختلفة االجتماعيّة واألكاديميّة في الجوانب تحصيل الطلبة على زيادة 
البدائل المناسبة حّد أتعتبر تدريس استراتيجيّة التعاوني كتعلّم الّن إفإضافة لذلك، . الدراسيّة

 القحطاني عام)150(من كثر التربوي ألالحقل التدريس التقليدي التي ھيمنت على الستراتيجيّات 
 .(Al Qahtani, 2000)  

كمحور المتعلّم التي تركز على الستراتيجيّات االتعاوني إحدى تعلّم الوتعّد استراتيجيّة 
رفع أدائھم و، التعلّمعلى المتعلمين حّث تعتمد على ستراتيجيّة االھذه أّن حيث ة التدريس لعمليّ 

المعارف المختلفة في خبرة إكسابھم وتعلّم الخالل عملية تنمية مھاراتھم وخبراتھم والتحصيلي، 
ما ل الجماعي للمتعلمين والتعاون فيتدريس على العماستراتيجيّة التعاوني كتعلّم الويعتمد  ،التعلّم
تعلّم الفي حصة تعلّم المقّدمة اللمادة فھم جيد إلى التوصل أجل من واألفكار اآلراء تبادل و، بينھم

 يالتعلّمخالل الموقف التعليمي ة المتعلمين فاعليّ على زيادة ستراتيجيّة االوتعمل ھذه  ،التعاوني
م يلجأ إليھا المعلّ التدريس غير المباشرة التي  طرقالتعاوني من تعلّم ال طريقةوتعّد كما  ي،الّصف

فيھا يتبادلون تعاونيّة مجموعات عمل إلى حيث يعمل على تقسيم الطالب  في عملية التدريس
من  المناسبة ةجماعيّ المطروحة واتخاذ القرارات الاآلراء واألفكار ويعملون على تقويم اآلراء 

كّل ّن إفالتعاوني، تعلّم الاستراتيجيّة خدام وخالل است ،التعلّملمحتوى أفضل فھم إلى الوصول أجل 
 اآلخرين مع زمالئه  بالمشاركة الفاعلةتحفيزه  يتمعن تعلمه و في المجموعة يكون مسؤوالً تعلّم م

  (Nazzal, 2009). نزال  التعاونيتعلّم المجموعة أفراد من 

قادراً المتعلّم طرق التدريس التي يكون فيھا  حدأأنّه على التعاوني كمفھوم عام تعلّم اليعّرف 
اآلخرين مين للمتعلّ تعلّم المحتوى مادة عملية شرح من خالل تعلّم العلى مساعدة نفسه على 
تعلّم الويتكون نموذج . اآلخرينمن تعلّم الالتعاوني أو من خالل تعلّم الالموجودين في مجموعة 

 Kupcznski, Mundy موندي وماكسويل لخصھاكما  ةمن خمسة عناصر رئيسالتعاوني 
&Maxwell, 2012)( ھي:  

 .التعاونيتعلّم الاألعضاء في مجموعة التعاون اإليجابي بين المتعلمين  −
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 .ة تعلمهفردي عن عمليّ كّل مسؤول بشتعلّم مكّل أّن  −

 .زيادة التواصل فيما بينھمأجل من بين المتعلمين  اً مباشر ھناك تفاعالً أّن  −

 .فاعل كلبشاالجتماعيّة استخدام المھارات  −

   .للمعلومات المقدمة ةجماعيإجراء عملية معالجة  −

 ) Riley & Anderson, 2006(كما ذكر ريلي و اندرسون  التعاونيتعلّم اليعّد 
بين الطلبة تعلّم اليمكن تسھيل عملية أنّه مبدأ الفاعل يقوم على تعلّم ال، والفاعلتعلّم الأشكال  حدأ

 تعزيز اكتساب المعرفة إلى خالل السماح لھم بتدريس أقرانھم، والذي يؤدي بدوره  من
التعاوني قادر على تعلّم الأّن بالّدراسات نتائج مجموعة من أشارت و .واالحتفاظ بھاسة درّ المُ 

 قادر على تعزيز أنّه كما في الحصة، المقّدمة من فھم المادة  تحقيق مستويات أعمق
ً ا قادر، وقدرات التفكير الناقد لدى الطلبة المشكالت والتحصيل حّل على تحسين مھارات أيضا

 قدرة على زيادة أكثر التعاوني تعلّم ال فإّن وبالتالي، . التقليديّةمقارنة مع طرق التدريس 
التي طرق التدريس الحديثة حّد أأنّه إلى المختلفة إضافة دراسيّة ال المباحثفي الطلبة تحصيل 

ريلي و اندرسون  المختلفةدراسيّة ال حللدى طلبة المراتعلّم الن مستوى خبرة يتحستساعد على 
)Riley & Anderson, 2006.(  

تعزيز على  تقوم التعاونيتعلّم الاستراتيجيّة أّن على ) Patrick,2012 (وأكد باتريك 
حّل وتساعد على  بين الطلبةيجابيّة اإلاالجتماعيّة وتقوية العالقات األكاديميّة المھارات وتطوير 

تعلّم الفإّن ولذلك  ،مستويات التحصيلمن مختلف النزاعات والتنافس بين مجموعات الطلبة 
دورھا في إلى باإلضافة  ،ايجاد صفوف متجانسة قائمة على التعاونقدرة على أكثر التعاوني 

ً  قادرةو، التعلّمتعزيز خبرات  المختلفة، دراسيّة ال المباحثبة في الطل طوير مستوىعلى تأيضا
  . تلبية حاجات الطلبة من ذوي المستويات المختلفةو

اعل اإليجابي بين التي تقوم على التفدراسيّة المن الحصص  الفنيّةالتربيّة حصص تعّد 
 ، فن الجرافيك،الرسم والتصوير، الخزف، النحت( الفنيّةاألنشطة ّن ونظراً أل مجموعات الطلبة،

التربيّة التعاوني في حصص تعلّم الاستخدام فإّن ، جماعيّةتكون أّن يمكن ھي نشاطات ) وغيرھا
ويسود حصص  لدى الطالب،اإلبداعيّة ة القدرات زياديساھم في وتعلّم يوفر فرصاً فريدة لل الفنيّة

فرص أّن مما يعني  ة بين المعلم والطلبةمجموعة من العالقات الخطيّ  التقليديّة الفنيّةالتربيّة 
ً قد التواصل الفاعل بين المعلم والطالب  على بطبيعة الحال وھذا ينطبق . تكون قليلة نسبيا

التربيّة التعاوني في حصص تعلّم الاستراتيجيّة استخدام أّن التواصل بين الطلبة أنفسھم مما يعني 
التعاوني تعلّم الو المختلفة، بين مجموعات الطلبةتبادل الخبرات إمكانية  لھا دور كبير في الفنيّة
واستخدام اآلراء األفكار وتبادل  يحفزھم علىمما  ةالتشارك والتعاون بين الطلبعلى  اأساسيقوم 

بتكارية، واإلاإلبداعيّة ن قدراتھم تحسيإلى مما يؤدي في نھاية األمر  طرق الحوار المختلفة
 يساعدوبالتالي فاعل تعلّم م الفنيّةالتربيّة مبحث التشاركي في تعلّم الفي حصة المتعلّم ويصبح 
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 من طالبه درسالمعلى أساس األفكار التي حصل عليھا تعلّم البناء نشاط على  ذلك
  ).May,2011(ماي

  واسئلتھا الّدراسةمشكلة 
حيث يعتبرھا الكثير  البرنامج الدراسي،من الحصص المھملة في  الفنيّةالتربيّة حصة تعّد 

أغلب يقوم في ومن المواد الترفيھية أنّھا خرى األصصات س ومدرسي التخّ رمن مدراء المدا
في معظم  ةمدرسي المواد العلمية وغيرھا من تعويض حصصھم على حساب ھذه الماد اناألحي

حصة فاعلية قدرة على زيادة كثر ھو األ الفنيّةالتربيّة معلم ّن ونظراً أل. في األردن المدارس
في  الفنيّةالتربيّة حصة أھميّة من خالل قدرته على إثبات في البرنامج الدراسي  الفنيّةالتربيّة 

يعتبر أفضل تعلّم الوصول لمخرجات القادرة على اختيار طرق التدريس الفاعلة  فإّن المدارس، 
  . اتخاذھا الفنيّةالتربيّة التي يجب على معلم ستراتيجيّة االمن القرارات 

في الفاعلة الستراتيجيّات االتعاوني من تعلّم الاستراتيجيّة أّن عدة دراسات بأشارت كما 
مدرس فإّن التربوية، المواد كبقية  الفنيّةالتربيّة مادة ّن وأل، المختلفةدراسيّة ال المباحثتدريس 
 الفضلىتدريس الام طرائق مواكبة التطورات والمستجدات واستخدإلى يسعى دائما  الفنيّةالتربيّة 

جديدة الستراتيجيّات  الفنيّةالتربيّة تبني مدرس ّن إ المرجوة،األھداف يق تحقالتي تساھم في 
نشاطات المختلفة كونھا  الفنيّةاألنشطة إلى تساعد على زيادة دافعية المتعلمين ولفت انتباھھم 

مناسبة ومالءمة الستخدام المواد أكثر ھي من  الفنيّةالتربيّة  حصصفإّن ، اسأسكّل بش جماعيّة
من خالل  بين الطلبةعلى تبادل الخبرات واألفكار تقوم أنّھا حيث التعاوني تعلّم الاستراتيجيّة 

لدى الطلبة في  الفنيّةاإلبداعيّة القدرات قادرة على تعزيز  كونھاالتعاوني تعلّم العمل مجموعات 
الطلبة جميعھم في أّن التعاوني يقوم على فكرة تعلّم الف فضالً عن ذلك. الفنيّةالتربيّة  حصص

التي تحدث خالل تعلّم الفردي وجماعي عن عمليات كّل ھم المسؤولون بشتعلّم المجموعة 
  .الحصة

  :التالي الرئيس الحالية اإلجابة عن السؤال الّدراسةوحاولت 
في التاسع  الّصف تحصيل طلبةعلى زيادة التعاوني تعلّم الاستراتيجيّة استخدام أثر ما "

  :تيةالفرعية اآلسئلة األيتفرع عن ھذا السؤال و ؟"الفنيّةالتربيّة في حصص األردنيّة المدارس 

في تحصيل طلبة   )α=0,05(عند مستوى الداللة ھل يوجد فروق ذات داللة احصائية  −
تعلّم الطريقة (طريقة التدريسإلى تعزى  الفنيّةالتاسع األساسي في اكتساب المھارات  الّصف

  ؟ )التقليديّةالتعاوني، الطريقة 

طلبة تحصيل  في )α=0,05(ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة يوجد فروق ھل  −
، طالب( تعزى الى متغير الجنس الفنيّةاكتساب المھارات  علىالتاسع األساسي  الّصف
 ؟)طالبات
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في تحصيل طلبة  )α=0,05(ات داللة احصائية عند مستوى الداللة ذيوجد فروق ھل  −
نتيجة التفاعل بين طريقة التدريس  الفنيّةاكتساب المھارات  التاسع األساسي على  الّصف

 ؟ جنسوال

  الّدراسةأھميّة 
تعلّم الاستراتيجيّة استخدام أثر محاولتھا الكشف عن  فيالحالية  الّدراسةأھميّة  تكمن

، الفنيّةالتربيّة مبحث في األردنيّة في المدارس التاسع  الّصفالتعاوني في تحسين تحصيل طلبة 
ستراتيجيّة االفاعلية استخدام ھذه مدى التي اھتمت بالعربيّة الّدراسات غياب في ھناك أّن ونجد 

 الّدراساتھناك العديد من أّن على الرغم األردنيّة المدارس في  الفنيّةالتربيّة  حصصفي 
قادرة على زيادة ستراتيجيّة االھذه أّن إلى أشارت التي  (Nazzal, 2009)كدراسة نزال 

تعتمد على التفاعل االجتماعي المختلفة وخاصة تلك التي دراسيّة ال المباحثتحصيل الطلبة في 
التعاوني على مستوى تحصيل تعلّم الاستراتيجيّة أثر عن  الكشفّن إ .بين مجموعات الطالب

 الفنيّةالتربيّة لمعلمي قادر على تقديم إضافة مھمة  الفنيّةالتربيّة مبحث في التاسع  الّصفطلبة 
قادرة دراسيّة في تطوير برامج ومناھج الدراسي، ومبحث تطوير مناھج ھذا ال والقائمين على
التعاوني في تحسين قدرات ومھارات تعلّم الستراتيجيّة اليجابيّة اإلمن الجوانب على االستفادة 
تعلّم الاستخدام فإّن إضافة لذلك، . الفنيّةالتربيّة مبحث المختلفة في دراسيّة حّل الالطلبة في المرا

ً على  التربيّة الفنيّة حصصالتعاوني في  التعاون بين مجموعات غير متجانسة من تقوم أساسا
  . لدى الطلبة ةواالبتكاريّ اإلبداعيّة الطلبة قادر على تحسين القدرات 

  ةالّدراسھدف 
من خالل ممارستھم  زيادة التفاعل بين الطلبةأجل من بداية ال منذ الفنيّةالتربيّة فكرة  جاءت

التي تقوم على التعاون دراسيّة الھي إحدى الحصص  الفنيّةالتربيّة ّن ، وألالمختلفة الفنيّةاألنشطة 
طرق التدريس أفضل عّد تالتعاوني تعلّم الاستراتيجيّة استخدام ّن وأل ،التعلّموالتشارك في نشاط 

يكون على النحو أّن الحالية يمكن  الّدراسةھدف فإّن التي يمكن استخدامھا في ھذه الحصة، 
  :التالي

 الّصفالتحصيل لدى طلبة التعاوني في تحسين تعلّم الاستراتيجيّة استخدام  إلى أثرالتعّرف  −
   .الفنيّةالتربيّة مبحث في األردنيّة المدارس التاسع في 

التعاوني في زيادة تعلّم الاستراتيجيّة على استخدام  الفنيّةالتربيّة معلمي في مدى قدرة  حثالب −
  .الفنيّةالتربيّة  حصصفي اإلبداعيّة قدرات الطلبة 

  الّدراسةحدود 

محافظة  مديرية الحكومية فيمدارس الالحالية على  الّدراسة تقتصرا: المكانيحّد ال −
  .فقط المفرق) قصبة(
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مديرية محافظة  في مدارسالتاسع  الّصفعلى طلبة  الّدراسةاقتصرت عينة : البشريحّد ال −
  .الحكومية المفرق) قصبة(

  التعريفات اإلجرائية
  :جرائية التالية لمصطلحاتھاالتعريفات اإلالحالية  الّدراسةاعتمدت 

مجموعات إلى علمين تتقسيم الم فيھايتّم  ةالتدريس المعاصر طرقحّد ھو أ: التعاونيتعلّم ال
لعمل تنظيميّة في ضوء ھيكلية ستة طلبة تعمل معاً إلى طالبين صغيرة يتراوح عدد أفرادھا بين 

  .تحقيق ھدف أو أھداف تعليمية محددةأجل أعضائھا من كّل 

من قبل  وضيحعتمد على الشرح والتت التيالتدريس طريقة وھي : التقليديّةطريقة التدريس 
  .من قبل الطلبةتنفيذ واالستماع والالمعلم 

بناء على  الفنيّةعمال األتقويم العينة من خالل أفراد طلبة وھو مستوى أداء : التحصيل
في االختبارات التحصيلية المعدة  الطلبةعالمات يحصل عليھا بوضع  الفنيّة ھمر مھاراتتطو

  .الحالية الّدراسةفي جمع المعلومات والبيانات بغرض 

ن خبرات معرفية مختلفة مفاھيم ومھارات تفكير وتكوي الطالبإكساب  :الفنيّةالمھارات 
إلى من خالل ممارسته النشاط الفني بھدف الوصول  ةة والتشكيليّ ة والملمسيّ كالخبرات البصريّ 

  .الفنيّةالتربيّة مبحث والتي تعكس بالتالي قدراته التحصيلية في  لديهاإلبداعيّة تنمية القدرات 

  لسابقةاراسات الدّ 
، وفيما الفنيّةالتربيّة التعاوني في تعلّم الفي استخدام طريقة تدريس ا كثيرً  البحث يحظَ لم 

التعاوني على زيادة التحصيل تعلّم الاستخدام التعّرف إلى أثر إلى التي ھدفت الّدراسات ق في يتعلّ 
الصلة ذات  الّدراسات ھم ، وفيما يلي عرض ألالمختلفةدراسيّة الفي المستويات  لدى الطلبة

  :بموضوع البحث

استخدام التعّرف إلى أثر إلى باجراء دراسة ھدفت ) (Dikici, 2005قام ديكيسي 
في  األلوانم التعاوني باستخدام الحاسوب على تحسين مھارات الطلبة باستخداتعلّم الاستراتيجيّة 

ة تعتمد على تقسيم عينة بطريقة تجريبيّ  البحثبتصميم  الباحثحيث قام  ،الفنيّةالتربيّة حصص 
باستخدام تُدّرس التعاوني ومجموعة ضابطة تعلّم الباستخدام تُدّرس ة مجموعة تجريبيّ إلى  البحث

ً وطالبة من الفئة العمرية ) 15(من  الّدراسةتكونت عينة  .التقليديّةالطريقة  سنة ) 15-12(طالبا
ً من إحدى المدارس تّم  تّم بينما  ،التجريبيّةالمجموعة مثّلوا في تركيا الثانويّة اختيارھم عشوائيا

ً وطالبة من نفس الفئة) 35(عشوائية مكونة من أخرى اختيار عينة  مثّلوا العمرية  طالبا
تعاوني تعلّم باستخدام برنامج  التجريبيّةتدريس طلبة المجموعة تّم حيث  المجموعة الضابطة،
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 ،التقليديّةاستخدام طريقة التدريس المجموعة الضابطة بتدريس طلبة تّم بمساعدة الحاسوب بينما 
ً ھناك فروقأّن إلى  الّدراسةنتائج أشارت و  التجريبيّةبين المجموعتين  األلوانفي مھارة استخدام  ا

  .التعاونيتعلّم الاستخدام طريقة إلى تعزى  التجريبيّةوالضابطة ولصالح طلبة المجموعة 

استخدام التعّرف إلى أثر إلى دراسة ھدفت  )(Hakeem,1427Hحكيم وأجرت 
لطالبات  الفنيّةالتربيّة واالتجاه نحو اإلبداعيّة تعاوني في تنمية القدرات التعلّم الاستراتيجيّة 

بطريقة تجريبية تعتمد على تقسيم  البحثالثالث المتوسط، حيث قامت الباحثة بتصميم  الّصف
تُدّرس التعاوني، ومجموعة ضابطة تعلّم الباستخدام تُدّرس مجموعة تجريبية إلى  البحثعينة 

فصول من أربعة من طالبات  الّدراسةتكونت عينة . في تدريس المادة التقليديّةطريقة باستخدام ال
تّم وقد  وفصلين للمجموعة الضابطة، التجريبيّةالثالث المتوسط، فصلين للمجموعة  الّصف

 الّدراسةومقياس االتجاه على مجموعتي اإلبداعي للتفكير  )Torrance(تطبيق اختبار تورانس 
ال توجد فروق ذات : النتائج التاليةإلى  الّدراسةتوصلت وقد ، قبل البدء بالتدريس وبعد انتھائه

التي ( التجريبيّةبين متوسطي درجات طالبات المجموعة ) 0,05(داللة احصائية عند مستوى 
) التقليديّةبالطريقة تُدّرس التي (وطالبات المجموعة الضابطة ) التعاونيتعلّم الباستخدام تُدّرس 

توجد ، و)تفاصيل، الصالةالطالقة، المرونة، األ(متمثلة في الاإلبداعيّة في القياس القبلي للقدرات 
بين متوسطي درجات طالبات المجموعة ) 0,05(فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

لصالح  ، وذلكبداعيةالقياس القبلي للقدرات اإلوطالبات المجموعة الضابطة في  التجريبيّة
بين متوسطي ) 0,05(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  ، كماالتجريبيّةالمجموعة 

ي لالتجاھات لصالح القياس في القياس القبلي والبعد التجريبيّةدرجات طالبات المجموعة 
أثر له  الفنيّةالتربيّة التعاوني في تدريس تعلّم الاستخدام أّن إلى  البحثص لخ، وبالتالي البعدي

  .الثالث المتوسط الّصفوتغيير االتجاه نحو المادة لطالبات اإلبداعيّة ايجابي في تنمية القدرات 

استخدام أثر استقصاء إلى بدراسة ھدفت  )(Al Rashdan, 2007 الرشدان وقد قامت
الفردي، مقارنة بالطريقة االعتيادية في تعلّم الالتعاوني وتعلّم الالحاسوب التعليمي بطريقتي 

من  الّدراسةأفراد اختيار تّم  .الفنيّةالتربيّة ساسي في مادة الثامن األ الّصفلبات طادى التحصيل ل
الثامن  الّصفطالبة من طالبات  )54(تكونت من بصورة عشوائية األساسيّة م كلثوم مدرسة أ

، حيث )، الثانيةاألولى(يتين مجموعتين تجريب: توزيعھن على ثالث مجموعاتتّم ساسي األ
طالبة ودرست الثانية بطريقة ) 16(مكونة من تعاونيّة من خالل مجموعات  األولىدرست 
طالبة فقد درست ) 20(المجموعة الثالثة أّما طالبة ) 18(طالبة على جھاز مكونه من كّل : فردية

ت االختبار باستخدام معادلة التحقق من ثباتّم وقد . ة نفسھا بالطريقة االعتياديةالمادة التعليميّ 
 توصلتوقد . )0,91(ث بلغت قيمة معامل الثبات حي)  KR -20( 20 –ريتشارد سون –كودر

وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية : النتائج التاليةإلى  الّدراسة
)0.05= a ( الفنيّةالتربيّة مبحث على اختبار التحصيل في  الّدراسةأفراد بين عالمات طالبات 

، )الفردية، المحوسبة(األولى  التجريبيّةيعزى الختالف طريقة التدريس لصالح المجموعة 
، كما دلت )الطريقية االعتيادية(مقارنة بالمجموعة الضابطة  ،)المحوسبة ،تعاونيّةال(والثانية 
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يرجع للتباين في طريقة  الفنيّةالتربيّة التباين في تحصيل الطالبات في مادة أّن الداللة العلمية 
  .التدريس

 تدريس الكشف عن فاعليةإلى دراسة ھدفت  (Al Fuhaid, 2007) آل فھيدوأجرت كما 
التعاوني في زيادة نمو تعلّم الأثر التعاوني، والكشف عن تعلّم ال باستخدام مجال الطباعة بالتفريغ

الثاني ثانوي  الّصفعلى طالبات  المنھج التجريبي البحثاتبع  ،لطالبات المرحلة الثانويةاإلبداع 
تُدّرس وعة ضابطة ومجم عليھا التعاونيتعلّم التطبيق تّم مجموعة تجريبية إلى  الطالبات وقسمت

البعدي اإلبداع قياس  وجود فروق في :لتاليةا النتائجإلى  الّدراسة توصلتو ،التقليديّةبالطريقة 
وطالبات  التجريبيّةبين طالبات المجموعة ) التفاصيل ،االصالة ،المرونة ،الطالقة(في المتمثل 

د ووجو التعاوني،تعلّم التي تعلمت بطريقة ال التجريبيّةالمجموعة الضابطة لصالح المجموعة 
 وطالبات المجموعة التجريبيّةالطباعة بالتفريغ بين طالبات المجموعة أساليب  فروق في
شجيع ت: أھمھامن التوصيات قّدمت العديد قد و. التجريبيّةالمجموعة طالبات  لصالح الضابطة
 الفنيّةالتربيّة تدريس  التنوع فيالتعاوني، وتعلّم الالتدريس بطريقة  على الفنيّةالتربيّة  معلمات
 ،المشكالتحّل التدريس ب(مثل  الطالبات تفاعلمتنوعة تضمن نمو المھارات ووأساليب بطرق 

وإدراج  التعاوني ومھاراته،تعلّم الأسلوب ات على الطالبضرورة تدريب و، )الستالقبعات 
 التدريبأثناء وتطبيقھا  الفنيّةالتربيّة التعاوني من ضمن مناھج طرق تدريس تعلّم ال طريقة
  .الميداني

استراتيجيّة استخدام أثر التعّرف إلى إلى ھدفت دراسة ) (Nazzal, 2009 نزالأجرى كما 
التعاوني على تحصيل طلبة مساق طرائق التدريس والتدريب العامة واالحتفاظ تعلّم ال

ة يالدراسفي السنة من جامعة القدس المفتوحة فرع دبي قّدم في المساق المالمقّدمة بالمعلومات 
مھن من برنامج الاختيارھن عشوائياً تّم طالبة ) 30(على  الّدراسةاشتملت عينة  ،م2003/2004

ً تّم  في الجامعة،قّدم التعليمية الم حتوت مجموعتين ضابطة وتجريبية اإلى تقسيم العينة عشوائيا
عدد االختيار بإعداد وتطوير اختبار تحصيلي مت الباحثقام طالبة، و) 15(مجموعة على كّل 

استراتيجيّة طبيق وأجابت الطالبات على االختبار التحصيلي قبل وبعد ت سؤال،) 25(مكّون من 
ً في إلى  الّدراسةنتائج أشارت  .التعاونيتعلّم ال مستوى تحصيل وجود فروق دالة إحصائيا

قّدم مما ي التجريبيّةة والضابطة ولصالح طالبات المجموعة يالتجريبالطالبات في المجموعتين 
  .التعاوني قادرة على تحسين تحصيل الطالباتتعلّم الاستراتيجيّة أّن إلى مؤشراً 

تعلّم الاستراتيجيّة أثر معرفة إلى ھدفت دراسة ب (Kasnarah, 2009)كسناره قام كما 
مساق تقنيات التعليم مقارنة التعاوني باستخدام الحاسوب على التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة 

ً طالب) 90(من  الّدراسةتكونت عينة . التقليديّةمع طريقة التدريس  ً من تّم ا اختيارھم عشوائيا
أفراد تقسيم تّم . أم القرى السعوديةلطلبة كلية المعلمين في جامعة قّدم تقنيات التعليم الممساق 
طريقة التعاوني، تعلّم الطريقة (ثالثة مجموعات حسب طريقة التدريس المستخدمة  إلىالعينة 
اختبار تحصيلي إلى استخدام برنامج حاسوبي إضافة تّم و. )الفرديتعلّم الطريقة ، التقليديّةالتعليم 

إلى  الّدراسةنتائج أشارت . من طرائق التدريس على تحصيل الطلبةواحدة كّل أثر قياس أجل من 
ً كالتحصيل المباشر لدى  تعزى لطريقة  الّدراسةعينة أفراد عدم وجود فروق دالة إحصائيا
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وجود فروق ذات داللة وإلى  والتفاعل بين المتغيرين،أو مستوى تحصيل الطالب التدريس 
التعاوني باستخدام الحاسوب تعلّم الل بين طلبة طريقة تدريس إحصائية في مستوى التحصي

  .التدريس التقليديفي مجموعة طريقة التدريس الفردية ومجموعة مع الطلبة مقارنة 

أثر  التعّرف إلىإلى ھدفت راسة بد (Aydin & Alakus, 2009) االكوسكما قام ايدن و 
تجاھاتھم وا الفنيّةالتربيّة في حصص التعاوني على تحصيل الطلبة تعلّم الاستراتيجيّة استخدام 

ً وطالبة من طلبة المرحلة ) 94(من  الّدراسةتكونت عينة  الدراسي،مبحث نحو ھذا ال طالبا
أفراد تقسيم تّم و ،في مدينة أنقرة التركيةاألساسيّة اختيارھم من إحدى المدارس تّم الذين األساسيّة 

ً  الّدراسةعينة  تدريس طلبة المجموعة تّم مجموعتين تجريبية وضابطة حيث إلى عشوائيا
تدريس طلبة المجموعة الضابطة تّم التعاوني بينما تعلّم الاستراتيجيّة باستخدام  التجريبيّة

ً قبلي اً اختبار الّدراسةاستخدمت  ،التقليديّةاستخدام طريقة التدريس ب ً وبعدي ا الكشف عن أجل من  ا
فروق في إلى وجود  الّدراسةنتائج أشارت  التعاوني على تحصيل الطلبة،تعلّم الاستراتيجيّة أثر 

طريقة إلى تعزى  التجريبيّةمتوسط عالمات الطلبة في االختبار البعدي ولصالح طلبة المجموعة 
التعاوني كانت قادرة على تعلّم الاستراتيجيّة أّن إلى النتائج أشارت  ، كماالتدريس المستخدمة

  .الفنيّةالتربيّة مبحث تحسين اتجاھات الطلبة نحو 

 التعّرف إلىإلى ھدفت دراسة  (Corcoran & Sim, 2009)سيم  و انكوركورأجرى 
 الفنيّةالتربيّة في حصص اإلبداعيّة التعاوني في تحسين مستوى تعلّم الاستراتيجيّة استخدام أثر 

ً وطالبة من طلبة المرحلة ) 50(من  الّدراسةتكونت عينة . في المدارس األسترالية الثانويّة طالبا
ً من مدرستين من المدارس تّم العليا الذين  والية نيوزالند في الثانويّة اختيارھم عشوائيا
التعاوني تعلّم الاستراتيجيّة ست باستخدام مجموعتين تجريبية ُدرّ إلى تقسيم العينة تّم  األسترالية،

والمقابلة االختبار التحصيلي  الّدراسةاستخدمت  ،ست باستخدام التعليم التقليديوضابطة ُدرّ 
 كانالتعاوني تعلّم الأّن إلى النتائج أشارت ، والحاليةالدراسة المفتوحة في جمع البيانات الخاصة ب

التي قدمھا الطلبة بعد المشاركة في برنامج  الفنيّةللمنتجات اإلبداعيّة قادراً على زيادة مستوى 
قدرة على أكثر التعاوني كانت تعلّم الاستراتيجيّة أّن التعاوني وتعلّم الالتدريس القائم على استخدام 

  .الطلبةزيادة التشارك في األفكار بين 

بدراسة  (Wichadee & Orawiwatnakul, 2012)واتناكول اوياور وقام ويشادي و
التعاوني في زيادة تحصيل الطلبة في تعلّم الاستراتيجيّة استخدام أثر  التعّرف إلىإلى ھدفت 

الوصفية القائمة على مراجعة المنھجيّة  الّدراسةاستخدمت . حصص اللغة اإلنجليزية في تايلند
تحصيل الطلبة التعاوني على زيادة تعلّم المدى فاعلية طريقة السابقة التي بحثت في  الّدراسات

التعاوني كانت تعلّم الاستراتيجيّة استخدام أّن إلى  الّدراسةخلصت . المختلفةدراسيّة ال المباحثفي 
الناطقين، للغة اإلنجليزية لغير اتعلّم مختلفة مثل  حثمباتحصيل الطلبة في قادرة على تحسين 

وأوصت  ،الفنيّةالتربيّة مبحث االجتماعية، الّدراسات مبحث العلوم، مبحث الرياضيات، مبحث 
نّھا إحيث دراسيّة ال المباحثالتعاوني في مختلف تعلّم الاستراتيجيّة استخدام أّن يتّم ب الّدراسة

 المباحثالمختلفة وعبر دراسيّة الات التدريس الفاعلة في المستويات تعتبر من استراتيجيّ 
  .المتنوعةدراسيّة ال
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ً إيجابي اً أثرھناك أّن من الواضح  انالسابقة، فقد ك الّدراساتمن خالل مراجعة  الستخدام  ا
، وعبر المستويات مختلفة مباحثالتعاوني على زيادة تحصيل الطلبة في تعلّم الاستراتيجيّة 

 ,Wichadee & Orawiwatnakul) اوراويواتناكولكدراسة ويشادي ، المتنوعةدراسيّة ال
التعاوني كانت قادرة على تحسين تعلّم الاستراتيجيّة استخدام أّن إلى التي خلصت  (2012

الرياضيات، مبحث اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين، تعلّم مختلفة مثل  مباحثتحصيل الطلبة في 
استراتيجيّة في مدى فعالية ، والفنيّةالتربيّة مبحث االجتماعية، الّدراسات مبحث العلوم، مبحث 

وجود إلى أشارت التي ) (Nazzal, 2009 نزال دراسةكذلك ، الفنيّةالتربيّة التعاوني في تعلّم ال
  التعاوني على مستوى تحصيل الطالبات، تعلّم الاستراتيجيّة في استخدام إيجابيّة نتائج 

وجود فروق ذات داللة احصائية في إلى أشارت التي  )(Kasnarah, 2009كسناره دراسة و
  التعاوني باستخدام الحاسوب مقارنة مع تعلّم المستوى التحصيل بين طلبة طريقة تدريس 

 الرشداندراسة أيضاً الطلبة في مجموعة طريقة التدريس الفردية ومجموعة التدريس التقليدي، و
Al Rashdan, 2007)(  يجابي باستخدام الحاسوب التعليمي بطريقتي اإلثر األإلى التي توصلت

 الّصفة في التحصيل لدى الطالبات الفردي، مقارنة بالطريقة االعتياديّ تعلّم الالتعاوني وتعلّم ال
أثر لنتائجھا  كانالتي الّدراسات ھناك العديد من أّن كما ، الفنيّةالتربيّة في مادة األساسي الثامن 

  (Dikici, 2005) ديكسي دراسةأشارت كما اإلبداعيّة، و الفنيّةكبير في تحسين المھارات 
لدى الطلبة مثل استخدام  الفنيّةالتعاوني قادر على تحسين المھارات تعلّم الاستخدام أّن إلى 

التي  (Corcoran & Sim, 2009)وسيم كوركوران ، ودراسة الفنيّةالتربيّة في حصة  األلوان
 للمنتجات اإلبداعيّة قادراً على زيادة مستوى  كانالتعاوني تعلّم الأّن إلى نتائجھا أشارت 

التعاوني، تعلّم الالتي قدمھا الطلبة بعد المشاركة في برنامج التدريس القائم على استخدام  الفنيّة
قدرة على زيادة التشارك في األفكار بين الطلبة، أكثر التعاوني كانت تعلّم الاستراتيجيّة أّن و

التعاوني في تعلّم الأثر التي كشفت عن ) (Al Fuhaid, 2007 آل فھيد دراسةإلى باإلضافة 
أھميّة إلى أشارت التي الّدراسات إلى باإلضافة لطالبات المرحلة الثانوية، اإلبداع زيادة نمو 

 كدراسة حكيم الفنيّةالتربيّة  ةالطلبة نحو مادجاھات تغيير اتالتعاوني في تعلّم الاستراتيجيّة 
Hakeem, 1427H)(  اوني في تنمية القدرات التعتعلّم الثير تقدير قوة تأإلى التي توصلت

 ودراسة ايدن واالكوس، الثالث المتوسط نحو المادة الّصفوكذلك تغيير اتجاه طالبات بداعية، اإل
(Aydin & Alakus, 2009)  التعاوني كانت تعلّم الاستراتيجيّة أّن إلى نتائجھا أشارت التي

الّدراسات عن  الّدراسةتميزت ھذه ، الفنيّةالتربيّة مبحث قادرة على تحسين اتجاھات الطلبة نحو 
والتي تحاول العربيّة تنشر باللغة التي  الباحثحسب علم األولى الّدراسات من بأنھا السابقة 

في التاسع  الّصفطلبة على زيادة تحصيل التعاوني تعلّم الاستراتيجيّة استخدام أثر الكشف عن 
  .في األردن الفنيّةالتربيّة مبحث 
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  واإلجراءاتالطريقة 

  منھج الّدراسة
ة مع  استخدم الباحث في دراسته المنھج التجريبي بوجود مجموعة ضابطة وأخرى تجريبي

اٍو وفق تصميم عاملي  دد متس ّل مجموعة بع ر الجنس في ك ل متغي ا) 2×2(تمثي ة : وھم  الطريق
  ).طالبات/ طالب (، والجنس )الطريقة التقليديّة/ التعلّم التعاوني (

  الّدراسةمجتمع 
الذين  -ذكورا وإناثا –األساسي التاسع  الّصفمن جميع طلبة  الّدراسةن مجتمع تكوّ 

المفرق خالل الفصل الدراسي الثاني من ) قصبة(مدارس الحكومية في محافظة يدرسون في ال
  .م2012/2013العام الدراسي 

  الّدراسةعينة 
) قصبة(محافظة من مدارس مديرية تربية مدرستين  اختيارتّم  الّدراسةلتحقيق أغراض 

مدرسة على شعبتين كّل ، بحيث تحتوي العشوائيّةطريقة لبا وأخرى لإلناثواحدة للذكور  المفرق
) 60(عشوائيا اختيار تّم تجريبية، وقد خرى األوضابطة التاسع واحدة منھما  الّصفمن طلبة 

  .)1(كما ھو موضح في الجدول  الجنسووفق المجموعة ربعة لشعب األطالبا وطالبة من ا

  .الّدراسةالتاسع على مجموعتي  الّصفمن  الّدراسةعينة أفراد توزيع : )1(جدول 

  العدد الكليّ   الطلبةعدد   الجنس الطريقة/ المجموعة  المدرسة
  30  15  طالب  التعاوني /التجريبيّة  الثانية للبنيناألساسيّة المفرق 
  15  طالبات  الشاملة للبناتالثانويّة الدجنية 
  30  15  طالب  التقليدي/ الضابطة  الثانية للبنيناألساسيّة المفرق 
  15  طالبات  الشاملة للبناتالثانويّة الدجنية 

  الّدراسةإجراءات 
  :تنفيذ التجربة وعلى النحو اآلتيأثناء عدداً من الخطوات  الباحثاتبع 

  .الّدراسةالتي ستخضع لھا دراسيّة القام باختيار الوحدات  -

دات  - وى للوح ل المحت ام بتحلي م ق يّة الث دادھا لدراس تّم وإع الطريقتيني ذھا ب ة، ( تنفي التعاوني
دريس عرضھا على مجموعة من المحكمين المختصين ثم  ،)التقليديّةو ة الت من اعضاء ھيئ

ّم ووالفنون بجامعة اليرموك التربيّة  في كليتيّ  دمتھا ت ي ق ديلھا في ضوء االقتراحات الت تع
  .يوضح اسماؤھم ورتبھم العلمية ومكان عملھم) 1(، والملحق رقم لجنة المحكمين
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ةأعمال طاقة رصد لتقويم قائمة وب الباحثأعّد  - اة الطلب للموضوع، : الطلبة، تتمثل في مدى مراع
ب والمنظالتك اة النس اء، مراع ين ور، االوين والبن جام ب واننس تخدمة األل ل المس اة الظ ، مراع

 .والنور

وي  ،الّدراسةمن بين مدارس مجتمع  العشوائيّةبالطريقة  الّدراسةتحديد عينة بعد ذلك تّم  - التي تحت
 .المفرق) قصبة(محافظة في مديرية تربية  األساسيالتاسع للّصف على شعبتين دراسيتين 

ام  - ثق ين  الباح ات المعني ين والمعلم اء المعلم يقومونبلق ذين س دريس، ال ة  بالت م كيفي ووضح لھ
ة الطرق المختلف دريس ب ة : الت ة تعلّم الطريق اوني والطريق ةالتع يح و ،التقليديّ ام بتوض ق

ة الستراتيجيّات ا ا طريق ذه تعلّم الالتي تقوم عليھ ذ ھ ة تنفي اوني، ووضح كيفي الستراتيجيّات االتع
  .الّدراسةللوصول للنتيجة المبتغاة من تنفيذ ھذه 

ات - افؤ المجموع ن تك ق م ابطة و( وللتحق ةالض يل ) التجريبيّ ار التحص ي اختب ّم ف تخراج ت اس
طات  ابيّة المتوس ات الحس ة واالنحراف ة المعياريّ رات الطريق ب متغي ي حس ار القبل ى االختب عل

  : )2( كما في الجدول الجنسو

األساسي التاسع  الّصفلتحصيل طلبة المعياريّة واالنحرافات الحسابيّة المتوسطات  :)2(جدول 
  .على االختبار القبلي الجنسوحسب متغيري الطريقة  الفنيّةالتربيّة في مھارات 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الجنس الطريقة
 9.498 13.93 طالب تجريبية

 8.766 14.87 طالبة
Total 14.40 8.993 

 8.535 14.87 طالب ضابطة
 7.418 13.80 طالبة
Total 14.33 7.875 

Total 8.885 14.40 طالب 
 7.997 14.33 طالبة
Total 14.37 8.381 

استخدام تحليل التباين تّم الحسابيّة الفروق الدالة إحصائيا بين ھذه المتوسطات  انولبي
  ).3(الثنائي كما ھو موضح في الجدول 
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تبعاً  الفنيّةفي المھارات األساسي التاسع  الّصفالثنائي لتحصيل طلبة تحليل التباين  :)3(جدول 
  .والتفاعل بينھما على االختبار القبلي الجنسولمتغيري الطريقة 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 976. 001. 067. 0671. الطريقة
 986. 001. 067. 0671. الجنس
 654. 203. 15.000 15.0001 الطريقة × الجنس
   73.729 4128.80056 الخطأ

    16528.00060 المجموع

ة إحصائية ) 3(يتبين من الجدول رقم  α=0.05)عدم وجود فروق ذات دالل ر تعزى أل ( ث
ة إحصائية  0.001 "ف"حيث بلغت قيمة الطريقة  روق ذات  ،0.976وبدالل ذلك عدم وجود ف ك

α=0.05)داللة إحصائية  ة إحصائية  0.001 "ف"حيث بلغت قيمة  الجنسثر تعزى أل ( وبدالل
  .والضابطة التجريبيّةمجموعة لا، وھذا يدل على التكافؤ بين 0.986

ة الباحثاجتمع  − ذ الطريق يقومون بتنفي ذين س ين ال ع المعلم ذين  ،م ين ال دريب المعلم ام بت وق
ة ال دريس المجموع يقومون بت ة س ة تعاونيّ ذ طريق ة لتنفي راءات الالزم ى اإلج تعلّم العل

ة  ،التعاوني يم الطلب ى كتقس د وقت عمل المجموعة ،مجموعاتإل د دور  ،وتحدي ّل وتحدي ك
وم  وتوضيح ،فرد داخل المجموعة اونيتعلّم المفھ ين  ،التع ه وب اط االختالف بين تعلّم الونق

  .التقليديّةبالطريقة 

ة العمل من خالل  ،التجريبيّةمع طلبة المجموعة  ينوالمعلم الباحثاجتمع  − ووضح لھم كيفي
هو ،مبسط يتناسب ومستواھم التعليميكّل التعاوني بشتعلّم المجموعات  ّل سيتطلب من  أن ك

  .على نحو تعاونيالمحددة األھداف مجموعة إنجاز المھمات و

ّل  تضمنت ،مجموعات ستإلى  التجريبيّةقسم المجموعة  − ا خمسة طالبك وتضمنت  ،منھ
م ممن الطلبة، وآ الفنيّةمجموعة المستوى العالي من اصحاب المھارات كّل  ستوى خرين لھ

  . من ھذه المھارات متدنٍ 

  ةالمعالجة اإلحصائيّ 
امج تّم بعد التأكد من البيانات وجمعھا  ا في الحاسوب واستخدام برن ا  SPSSإدخالھ لتحليلھ

  :الّدراسةأسئلة المعالجات اإلحصائية اآلتية لإلجابة عن  الباحثاستخدام  ،إحصائيا

طا .1 ابيّة ت المتوس ات والحس ة االنحراف افؤ المعياريّ ن تك ق م ائي للتحق اين الثن ل التب وتحلي
  .المجموعات على اختبار التحصيل القبلي

  .الّدراسةأسئلة لإلجابة عن ) ت(ختبار واالمعياريّة نحرافات واالالحسابيّة المتوسطات  .2
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  عرض ومناقشة النتائج
التعاوني تعلّم الاستراتيجيّة استخدام أثر ما " وھو الرئيس الحالية الّدراسةمن خالل سؤال 

 "؟الفنيّةالتربيّة في حصص األردنيّة التاسع في المدارس  الّصفعلى زيادة تحصيل طلبة 
  :التالية الفرعية الثالثسئلة األيمكن اإلجابة عنه من خالل 

ھل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى " :ھوو :السؤال األولاالجابة على 
 الفنيّةفي اكتساب المھارات األساسي التاسع  الّصففي تحصيل طلبة   )α=0,05(الداللة 
  " ؟)التقليديّةالتعاوني، الطريقة تعلّم الطريقة ( طريقة التدريسإلى تعزى 

لدرجات المعياريّة واالنحرافات الحسابيّة استخراج المتوسطات تّم لإلجابة عن ھذا السؤال 
تحصيل طلبة للكشف عن الفروق في " ت"اختبار اجراء تّم كما  ،ار التحصيليالطلبة في االختب

التعاوني، تعلّم الطريقة ( حسب طريقة التدريس الفنيّةالتاسع األساسي في المھارات  الّصف
  .يبين ذلك) 4(والجدول ) التقليديّةالطريقة 

 الّصفلتحصيل طلبة " ت"واختبار المعياريّة واالنحرافات الحسابيّة المتوسطات  :)4(جدول 
  .حسب طريقة التدريس الفنيّةالتاسع األساسي في المھارات 

المتوسط   الطريقة  الفنيّةالمھارات 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 قيمة
  "ت"

الداللة 
  ةاإلحصائيّ 

 000. 5.3 6.83 29.7  ضابطة  بعديتحصيل 
   11.47 42.63 ةتجريبيّ 

ً ھناك فروقأّن  )4(الجدول  يتبين من ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بين  ا
وكانت الفروق لصالح  المجموعة  لبة،لتحصيل الط التجريبيّةوالمجموعة المجموعة الضابطة 

 بفارق )(29.7والضابطة 42.63) ( التجريبيّةحيث بلغ المتوسط الحسابي للطريقة ، التجريبيّة
فاعل في زيادة تحصيل الطلبة أثر التعاوني كانت ذات تعلّم الطريقة أّن وبھذا تبين  (12.93)

األسلوب ة يفاعلإلى ھذه النتيجة عزى طلبة، وقد تلل الفنيّةواضح في إنماء المھارات أثر ولھا 
تعلّم في أثر له  الفنيّةالتربيّة التعاوني في تدريس تعلّم الاستراتيجيّة من خالل تعلّم الالقائم على 
المھارات العملية ومھارات التفكير واستخدام الحواس إكسابھم من خالل  الفنيّةالمھارات 

رات بين الطلبة وزيادة التواصل وكذلك تبادل الخب ،ة مباشرةالمختلفة مما اكسبھم مھارات حسيّ 
طالب من قبل المدرس كّل االجتماعي فيما بينھم داخل المجموعة الواحدة، وتوفير الوقت لمتابعة 

ية، التعلّمومتابعة المجموعات وتقديم التغذية الراجعة، وجعل الطالب محور العملية التعليمية 
بالتالي  انعكستإيجابيّة تاثيرات  له كانذلك كّل لتعليمية، ر وموجه للعملية اوجعل المعلم ميسّ 

التعليمية انماطا مختلفة في التعامل مع المادة قّدم كما  الفنيّةالتربيّة على التحصيل العام في مادة 
حكيم من  متفقة مع دراسة كلٍ  الّدراسةوقد جاءت نتائج ھذه  ،التعلّمومثل التدريب والممارسة 

Hakeem, 1427H)(  بوجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى)0,05=α(  بين متوسطي
في القياس القبلي والبعدي لالتجاھات لصالح القياس البعدي  التجريبيّةدرجات طالبات المجموعة 
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اإلبداع وجود فروق في قياس إلى أشارت التي  (Al Fuhaid, 2007)آل فھيد  دراسةوكذلك 
 التجريبيّةبين طالبات المجموعة ) التفاصيل، صالةاأل ،المرونة ،الطالقة(لمتمثل في البعدي ا

 التعاوني،تعلّم الالتي تعلمت بطريقة  التجريبيّة وطالبات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة
وجود على  ھانتائجأكدت التي  (Aydin & Alakus, 2009) وكذلك دراسة ايدن و االكوس

تعزى  التجريبيّةفروق في متوسط عالمات الطلبة في االختبار البعدي ولصالح طلبة المجموعة 
  .طريقة التدريس المستخدمةإلى 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ثانياً 

في تحصيل  )α=0,05(ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  يوجد فروقھل ": ھوو
طالب، ( الجنس تعزى الى متغير الفنيّةالتاسع األساسي على اكتساب المھارات  الّصفطلبة 
 "؟)طالبات

واختبار المعياريّة واالنحرافات الحسابيّة استخراج المتوسطات تّم لإلجابة عن ھذا السؤال 
 )طالبات، طالب( الجنسحسب  الفنيّةالمھارات التاسع األساسي في  الّصفلتحصيل طلبة " ت"

  .يبين ذلك) 5(والجدول 

 الّصفلتحصيل طلبة " ت"واختبار المعياريّة واالنحرافات الحسابيّة المتوسطات  :)5(جدول 
  .الجنسحسب متغير  الفنيّةالتاسع األساسي في المھارات 

المھارات 
المتوسط   الجنس  الفنيّة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 قيمة
  "ت"

الداللة 
  اإلحصائية

 0.25  1.157 6.73 34.47 طالب تحصيل 
   14.61 37.87 طالبات عديب

ة لتحصيل  )5(الجدول  يتبين من د مستوى الدالل ة احصائية عن روق ذات دالل عدم وجود ف
ةالطلبة على المھارات  ى تعزى  الفنيّ ات، طالب( الجنسإل غ المتوسط الحسابي )طالب ، حيث بل

ى وقد يعزى السبب ) 2.6(الفارق بسيط بلغ  كانحيث ) 37.87(وللطالبات ) 34.47(للطالب  إل
اونيتعلّم ال -ھذه الطريقة العينه من الطالب والطالبات لأفراد يوجد توافق في استجابات أنّه   -التع
ة إتاحة في  ةالفرصة لمشاركة جميع الطلبة ضمن المجموعة الواحدة عكس الطريق ، حيث التقليديّ

ارات لم يظھر اختالف في مستوى  ةاكتساب المھ ة ّن أل الفنيّ ة التعليمي ات البيئ وفرة واإلمكان المت
  .كبيرحّد إلى كانت متشابھة 

ة عند ذات داللة احصائيّ  يوجد فروقھل " :ھوو :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ثالثاً 
اكتساب المھارات  فيالتاسع األساسي  الّصففي تحصيل طلبة  )α=0,05(مستوى الداللة 

  " ؟الجنسنتيجة التفاعل بين طريقة التدريس و الفنيّة

لالختبار المعياريّة واالنحرافات الحسابيّة استخراج المتوسطات تّم لإلجابة عن ھذا السؤال 
  ).6(كما في الجدول  الجنسوحسب متغيري الطريقة التحصيلي 
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التاسع األساسي  الّصفلتحصيل طلبة المعياريّة واالنحرافات الحسابيّة المتوسطات  :)6(جدول 
  .الجنسوحسب متغيري الطريقة  الفنيّةالمھارات في 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس الطريقة
 6.19293 35.9333 طالب تجريبية

 11.75139 49.3333 طالبة
Total 42.6333 11.47256 

 7.13142 33.0000 طالب ضابطة
 4.74793 26.4000 طالبة

Total 29.7000 6.83374 
Total 6.72993 34.4667 طالب 

 14.61396 37.8667 طالبة
Total 36.1667 11.40943 

لالختبار التحصيلي حسب الحسابيّة الفروق الدالة إحصائيا بين ھذه المتوسطات  انولبي
موضح في استخدام تحليل التباين الثنائي كما ھو تّم والتفاعل بينھما،   الجنستباين المجموعة و

  ).7(الجدول 

وفقا  الفنيّةالتاسع األساسي في المھارات  الّصفالثنائي لتحصيل طلبة تحليل التباين  :)7(جدول 
  .والتفاعل بينھما الجنسولمتغيري الطريقة 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 000. 2509.06740.170 1 2509.067 الطريقة
 101. 2.776 173.400 1 173.400 الجنس
 000. 1500.00024.015 1 1500.000 الطريقة×  الجنس
     62.462 56 3497.867  الخطأ

       60 86162.000 المجموع

م  دول رق ن الج ين م ائية ) 7(يتب ة إحص روق ذات دالل ود ف α=0.05)وج زى أل ( ر تع ث
ائج التعاوني، كذلك تعلّم الالطريقة وجاءت الفروق لصالح طريقة  روق أظھرت النت عدم وجود ف

α=0.05)ذات داللة إحصائية  ر تعزى أل ( ذلك الجنسث روق ذات أظھرت ، ك ائج وجود ف النت
α=0.05)داللة إحصائية  ة الجنسوالتفاعل بين طريقة التدريس ثر تعزى أل ( ، حيث كانت قيم

ة ) 000.(عند مستوى داللة )  24.015(المحسوبة تساوي " ف" وھذا يعني وجود فروق ذو دالل
ابع وطريقة التدريس في تأ الجنساحصائية بين  ر الت ارات (ثيرھا على المتغي ةتحسين المھ ) الفنيّ

 الباحثويعزو  ،وطريقة التدريس على المتغير التابع  الجنسمن كّل يوجد تاثير مشترك لأنّه اي 
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من نفس اآلخرين نصات والتواصل الفعال مع اإلإلى تميل االجتماعيّة اإلناث طبيعة أّن إلى ذلك 
ة الھدوء واالنضإلى يملين اإلناث فإّن المجموعة، كذلك  ة باط والتواصل االجتماعي بطريق إيجابيّ

  :ھذا التفاعلأثر يوضح  )8(وجدول من الذكور، أكثر 

 .والمجموعة الضابطة التجريبيّةمن المجموعة كّل يمثل رسم بياني للتفاعل ل :)8(جدول 

  
  
  

ين المجموعة حصائيّ النتائج وجود فروق ذات داللة إأظھرت من خالل تحليل النتائج فقد  ة ب
ةوالمجموعة الضابطة، حيث كانت الفروق  لصالح المجموعة  التجريبيّة والتي درست  التجريبيّ
رات تعلّم الأّن ب الباحثالتعاوني، ويرى تعلّم البطريقة   ة الكتساب خب التعاوني يوفر للطلبة طريق
ة  رينالطلب ھم اآلخ ع بعض اون م ً بعض، والتع ن  ا ل م ّل أج كالت التعليميّح ث  ة،المش ّد حي تع

ة مبحث الفاعلة في تدريس الستراتيجيّات االتعاوني من تعلّم الاستراتيجيّة  ةالتربيّ ا، الفنيّ يح  كم تت
ذه تعلّم الكذلك تبادل الخبرات واألفكار بين الطلبة، من خالل عمل مجموعات  التعاوني، فتعمل ھ

  . لدى الطلبة المختلفة الفنيّةوتطوير المھارات اإلبداعيّة المجموعات على تعزيز القدرات 
   

ةتجريبي 
  ابطهض

 الجنس

  

  

  

 الطريقة
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  االستنتاجات
  :في ضوء عرض ومناقشة النتائج، يستنتج الباحث مايلي

ر إلن إ − اوني أث تعلّم التع ة ال تخدام طريق ابي س ل ايج ة فاع ة للطلب ارات الفنيّ اء المھ ي إنم ف
ى ادة تحصيلھم وبالتالي انعكس عل ابھم و ،زي د من إكس ارات والمالعدي رات ھ ة الخب المختلف

 .من أجل حّل المشكالت التعليميّةالتي يحتاجونھا 

ى الجنس  ال يوجد − ة تعزى إل ارات الفنيّ ات(فروق تحصيل الطلبة على المھ ، )طالب، طالب
 .ناثر واإلذكوالمدارس في البيئة التعليمية واإلمكانات المتوفرة في كبير اللتشابه نظراً ل

دريس والجنس ذات داللةوجود فروق  − ة الت ين طريق ر التفاعل ب اث تعزى ألث  ،لصالح االن
ال  يعزو الباحث ذلكو ى اإلنصات والتواصل الفع ل إل ة تمي إلى أّن طبيعة اإلناث االجتماعيّ

امع اآلخرين من نفس المجموعة،  اث كم ى ا أن اإلن ين إل دوء واإلنضباط والتواصل يمل لھ
  .بطريقة إيجابيّة أكثر من الذكور جتماعياإل

  التوصيات
  : يوصي بما يلي الباحثفإّن  الّدراسةلنتائج ھذه  ستناداً إ

التعاوني على متغيرات جديدة تعلّم الاستراتيجيّة باستخدام  الّدراساتجراء المزيد من إ -
أخرى دراسيّة حّل ومرا ى عيناتالجمالية والتذوق الفني، وعلالتربيّة والفني اإلبداع ك

 .الحالية الّدراسةدوات قياس مختلفة عن تلك التي اعتمدت في بتصميمات وأ

 .ةات التدريس الحديثتخدام استراتيجيّ سإإلى  الفنيّةالتربيّة دعوة معلمي  -

    .خرىوصفوف أأخرى دراسيّة  مباحثعلى  التعاونيتعلّم الاستراتيجيّة تطبيق  -
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