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 المقدمة
 

تعاون بين مؤسسة الفكر الذي يتم بال مشروع تمام إلىارس الظهران األهلية مد انضمت 2007في عام        
العربي و الجامعة األمريكية في بيروت، و يتم تنفيذ المشروع في تسع مدارس من ثالث دول عربية. و التزمت 

الناجحة في المدارس، و قد طرحت اإلدارة ست  بحث إجرائي عن أحد المشاريعب بالقيام مدارس الظهران األهلية
وهذه االستراتيجيات هي: التعلم التعاوني،  ،استخدامًا في المدارسكانت األكثر  مختلفة تدريس استراتيجيات

كانت  و عملية الكتابة.و الدمج المحوري،و التعلم الخدمي، و منحى المهارات الست الكبرى، و الحلقات األدبية، و 
 :  ةأسباب االختيار التالي

  على الطالب ستراتيجياتتأثير هذه االرغبة المدارس في التعرف على.  

  مدارس بفاعلية هذه االستراتيجيات.اقتناع بعض موظفي العدم 

 األكاديمي  تأثيرالكثير بينما  ستراتيجيةا كل هيلإأن العمل الذي تحتاج حجة اعتراض بعض الموظفين ب
 . محدود على الطالب

 لمالتع ستراتيجيةا باختيار علياء المخرق و هناء المعيبدو سلمى رعد،  البحث المكون من فريقم او قد ق
خضاعها للبحث اإلجرائي لو   التعاوني  :سباب التاليةألا 
  بمدارس الظهران األهلية بدءًا من رياض  في جميع المراحل التعلم التعاونييتم تطبيق استراتيجية

 المرحلة الثانوية.األطفال و حتى 
 فريق العمل مما يدفع  ،م1992عام زمنية طويلة تعود إلى فترة التعلم التعاوني في المدارس ل تطبيق

 ومعرفة نقاط القوة والضعف لتحسينها. ستراتيجيةاالهذه إلى البحث و استكشاف مدى نجاح 

  التعلم  ستراتيجيةاسلمى على  تدربت للتدريس، فقدستراتيجية كا بالتعلم التعاونيمعرفة فريق العمل
تطبيقها له في علياء على المستوى الخاص بالتعلم التعاوني و  حصلتم، و  2003التعاوني في عام 

 استخدام هناء لبعض مهارات التعلم التعاوني مع الطالبات.باإلضافة إلى  الدروس،

  بعد حصولهن على المستوى والعالوة التي التراجع التدريجي لبعض المعلمات في استخدام االستراتيجية
 تخص التعلم التعاوني.

، ثم يفصل خطوات البحث ونتائجها ي المدرسةغات إجراء البحث فسيتناول القسم التالي من التقرير مسو  و 
  واقتراحات التحسين.
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 الفريق: عضوات -

تم الفريق. و قد  عضواتوالتطوير  المناهجيكانة فوزي مديرة  اختارت د.سالي التركي وكيلة المدارس وأ.
 عضواتتيار المحكات الخأضافت المدارس بعض ، كما مشروع تمام للمواصفات المطلوبة فيوفقا ختيار اال
ماس لمثل هذا النوع من وأن يكون لديهن الح ،مختلفة دراسية الفريق من مراحل تكون عضواتأن  مثل: ،ريقالف

 ن:و يتكون أعضاء الفريق متقبلهن للسفر المتكرر.  العمل، باإلضافة إلى
 م : خريجة بكالوريوس الكيمياء الحيوية من جامعة الكويت ، انضمت للمدارس في عاسلمى رعد

 .أصبحت ميسرة تكنولوجيا في المدارس 2000كموظفة في قسم المكتبة، وفي عام  1998

 إلى : خريجة بكالوريوس رياض األطفال من جامعة الملك سعود بالرياض، انضمت علياء المخرق
ت أصبح 2006ام تعمل كمعلمة في قسم رياض األطفال ، وفي عو م ، 1999لمدارس في عام ا

 ميسرة في نفس القسم.

  خريجة بكالوريوس في الدراسات الدولية من جامعة واشنطن ولديها ماجستير في دراسات  :المعيبدهناء
التنمية من مدرسة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، عملت في مدارس الظهران كمعلمة لغة انجليزية 

 لمدة عام، ثم معلمة للعلوم االجتماعية لمدة عامين.

 

على القيام بجميع المهام الفريق  عضواتبين  تعاونم العمل، فقد تم التنسيق و الو تقسي بالنسبة للمهامو 
 كما، أثناء الدوام المدرسي  لالجتماع ومناقشة متطلبات البحث ن في األسبوع يومي جدولة توتم  ،المطلوبة

لمناقشة ما  ؛ابيعأس 3بانتظام كل بعد أوقات الدوام  التركي و د.سالي الصوي غ جتمع مع د.سهامكان الفريق ي
  .تم إنجازه من عمل
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 نبذة عن مدارس الظهران األهلية
 

بمبادرة من رجل  م1977هجرية الموافق  1397تأسست مدارس الظهران األهلية في العام           
 من وزارة التربيةمرخصة ومجازة  . و هي مدارس أهليةالسيد خالد بن علي التركياألعمال السعودي 

لربح ا إلى وال تهدف ،السعودية كمدارس نهارية خاصة تعمل في وسط عربي والتعليم بالمملكة العربية
تعليما منظما لجميع  تقدم المدارسو بنات. لل آخر لبنين وقسملمن قسم و تتكون المدارس  .المادي

سنوات(،  6) ةدائياالبتوالمرحلة سنوات(،  3) رياض األطفال في ذلك مرحلة المستويات التعليمية بما
طالبًا  1750سنوات(. ويتجاوز تعداد طالبها  3) ةالثانويالمرحلة و  ،سنوات( 3) ةالمتوسطوالمرحلة 

تم تغطية ميزانية المدارس من تو . طالبا 24-13 الفصول الدراسية ما بينويتراوح عدد الطالب في  ،وطالبة
 .خالل الرسوم المدرسية والتبرعات

 
 : مجهاأهداف المدرسة وبرا-

رات المدرسية التي وغاياتها التربوية والتعليمية بناء على المقر  الظهران األهلية مدارسلقد ُحددت أهداف 
إلى تنشئة جيل عربي سعودي راسخ  المدارس تهدف ،وانطالقا من قاعدة إيمانية صلبة وضعتها الدولة.

سعودي ووطنه العربي وأمته اإلسالمية، مسؤولياته تجاه مجتمعه الباإليمان بدينه اإلسالمي الحنيف، واع 
رة، قادر على اإلسهام قادر على التكيف مع المستجدات، قادر على مواجهة تحديات الحياة المعاص

 .بيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية بتوجيه من قيادتها  الرشيدةالنهضة التنموية الك بفاعلية  في
وذلك  ،ع تقدم كل طالب باتجاه تحقيق هذه األهدافحو يساعد ويشج  امج المدارس على نوقد تم تصميم بر 

بمدارس  الخاص في "دليل عناصر الجودة"واالتجاهات الموضحة  ،والقدرات ،من خالل تزويده بالمعرفة
تم  ؛ ولذلكاألهداف هو في غرفة الصف لتحقيق هذه سبلأفضل الأن بالظهران األهلية. وتؤمن المدارس 

ويمكننا أن نرى صورة  ق تشجع مثل هذا النوع من التطور.وتشجيعهم على استخدام طر  ،تدريب المعلمين
التي يتم بها تصميم الدروس وأنواع األسئلة المطروحة والمواد اإلضافية  ،لهذه األهداف من خالل الطريقة

تعل مية. ويتم التعليمية/ الخالل كل ناحية من نواحي العملية ومن  ،المستخدمة وأنواع األعمال المساندة
تصميم اإلضافات إلى المنهاج من أجل زيادة المهارات الالزمة للتعامل مع متطلبات العالم الحديث. 

على  بدال من تدريب الطالب ،والتفكيردائما إلى جعل الطالب يحبون التعلم  المعلماتو  ويهدف المعلمون
باإلضافة إلى ذلك، فإن الكثير من و  .الدراسة كواجب باعتماد أسلوب حفظ المعلومات و استرجاعها

وبعد انتهاء الدوام تتيح فرصا  ، وأثناء الفسح،اللقاءات الصباحيةفي األنشطة الطالبية األخرى التي تتم 
 هذه األهداف.، حيث يتم تنظيمها لتحقيق لدى الطالب الذاتي لتشجيع النمو والتطوير ؛مةقي  
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الذي تم تصميمه على  ،أال وهو برنامج الجمعيات ،ةوتقدم المدارس أيضا برنامجا يتصف بأهمية خاص
توظيف و  ،المهارات التعاونية على استخدام نحو يشجع على اكتشاف الذات واحترامها، ويشجع أيضا

امج لمناسبات مسؤولية تنظيم بر مجلس الطالب في مشاريع خدمة اآلخرين. وتسند إلى  قدرات الطالب
أهمية كبيرة  ألنظمة االنضباط الذاتيتولي المدارس و  ختيارهم.تماعية وأنشطة أخرى من االطالب االج
إشراك الطالب بصفة دورية في  لذلك تحرص على الضبط الخارجي؛ بدال من االعتماد على وتعتمد عليها

 .مراجعة الئحة االنضباط المدرسي وتحسينها
 

 رسالة المدارس: -
ليصبح إنسانا  ؛اإلسالمي الحنيف الدين ءىمن مبادكل طالب انطالقًا  أواًل: تنمية القدرات الكامنة لدى

ويساهم في  ،لينجح في حياته ؛مفكرًا، محبًا للتعلم، مهتمًا باآلخرين، متفاعاًل بإيجابية مع العالم المتغير
 تنمية مجتمعه.

 ثانيًا: المشاركة في تطوير التربية والتعليم في العالم العربي.

 
  :ملخص الرؤية -

سماته التطوير واالستقصاء المستمر مستفيدا من  ،يسوده التآزر ،مجتمعا تعليميا رائدا نسعى لنكون      
 األبحاث والتقنية الحديثة.

 
  :استراتيجيات التحسين المستمر في مدارس الظهران األهلية -

 نهالمهني يمك  رنامج مستمر للنماء باشتراك كل موظف في المدارس في ب لتحسينستراتيجية ااتتمثل      
وفي التطوير األفضل لألنظمة  ،والتحليل المستمرين لنتائج عمل المدارس ،من المشاركة في عملية التقييم

 .لطالبلضافية اإلبرامج التعليمية و المواد الو  التعليم وأساليب
اآلباء والطالب في عملية  مشاركة إلى ، فإن المدارس تسعىمؤثرة وفعالة اتستراتيجيولكي تصبح هذه اال

 .قدر اإلمكانطوير والتحسين الت
المدارس تقوم بقياس ذلك من خالل استبانات تتم إن معينة، ف ستراتيجيةاأما بالنسبة لقياس مدى نجاح 
التأمل في ، و طالع عليهاالستبانة للمعلمين و المعلمات لالترسل نتائج اثم تعبئتها من الطالب واألهالي، 

د وتعتق راء األهالي والطالب.ما تحصلت عليه من آو وضع خطة تحسين لها بناء على  ،هانتائج
ستراتيجيات المستخدمة  بحاجة إلى تطوير في المنهجية و األسلوب المدارس أن آلية قياس تأثير اال

المتبع في عملية التقييم و المتابعة. وال شك أن استخدام البحث اإلجرائي سيسهم في عملية التحسين و 
 الضعف و القوة و العمل على تحسين األداء.  نقاطثر دقة في تحديد و يجعل المدارس أك ،التطوير
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 :السمات المستهدفة في طالبنا -
ن، مؤمنين، متواصلين، متوازنين، مبدئيين، مجازفي: سيتعلم طالب مدارس الظهران األهلية كي يصبحوا

  .نيمنفتح ن،، واعين، مفكرين، منتمين، متقصين، متأملين، فاعلين، مهتمينمتآزري
 
 أهداف المشاريع التعلمية في المدارس: -

 .تغيير دور المعلم إلى ميسر والطالب متعلم نشط 
  بناء المهارات االجتماعية والحياتية ومهارات التفكير وعادات العقل من خالل التعلم الحقيقي في سياق

 اجتماعي.
 يجابي.عل اإلتعميق التعلم من خالل التفا 
 .ربط التعلم مع الحياة 
 لمعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة.ربط ا 
 البعض دمج مجاالت المعرفة مع بعضها. 
 لدى الطالب بناء تقدير الذات والثقة. 
 .تفاعل المتعلم مع المحتوى لبناء معنى 

 

 التعليمية: محكات تقييم برامج مدارس الظهران -
  يتعرضون ألي شكل من  واليشعر الطالب باألمان في المدرسة، ولديهم ثقة بأنهم سيحظون باالحترام

 نفعالي من قبل الكبار أو من زمالئهم الطالب. البدني أو اال –أشكال االستقواء 

 من الوقت على األقل. 65وأنه ممتع لهم في  ،يشعر الطالب بأن ما يدرسونه مفيد لهم طوال الوقت % 

 م وأنه ال ُيطلب منهم يشعر الطالب بأنه ُيطلب منهم أن يستخدموا مهارات التفكير العليا في تعل مه
 ببساطة أن يحفظوا غيًبا إال في تلك الحاالت القليلة التي تقتضيها الضرورة. 

  في حالة  -، و لديهم الثقة هميلإيشعر الطالب بأن باستطاعتهم أن ينجحوا في أداء العمل المسند
اعدونهم في التعل م الذين سيس ،باستطاعتهم أن يجدوا مساعدة من المعل مينأن  ،  -مواجهتهم مشكالت

 وليس فقط في الحصول على عالمات جيدة. 

  

 التعلم التعاوني في مدارس الظهران األهلية

 
 ما هو التعلم التعاوني؟ -

 لزيادة تعلمهم وتعلم البعض؛ هو االستخدام التعليمي للمجموعات الصغيرة بحيث يعمل الطالب مع بعضهم
 :أنهمباعتبار قيق أهداف مشتركة لتح ؛إلى أقصى حد ممكن أعضاء المجموعة
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 .يعملون غالبًا على شكل مجموعات صغيرة غير متجانسة 
  .يكافحون من أجل نجاح أعضاء المجموعة 

 .تسود القناعة بأن ما يفيد الفرد يفيد اآلخرين 

 .يتم االحتفال بالنجاح المشترك 

 ة تكون فقط في التعلم .) المكافأة المحددلطالب معين أنها غير محددة على ظر إلى المكافآتين
 التنافسي لطالب ما، أما التعلم التعاوني فالمكافأة للجميع(

 مسبقًا. المجموعة بمقارنته بمحكات موضوعة يتم تقييم أداء 

 وشعاره )نغرق معًا أو ننجو معًا(
 
 ة:ية االجتماعي  عاون  والمهارات الت   عاوني  علم الت  فئات الت   -

 يةجتماع  عاونية االالمهارات الت   الفئة
 االنتقال بدون ضجة - التشكيل

 البقاء مع المجموعة -
 استخدام أصوات هادئة -
 تشجيع المشاركة من قبل الجميع -
 عدم استخدام أسلوب القمع.و النظر إلى المتكلم، و مناداة أعضاء المجموعة بأسمائهم، -

 إعطاء تعليمات بشأن المجموعة - العمل
 تعبير عن التشجيع. -
 مساعدة أو التوضيح.طلب ال -
 على اآلخرين. الشرح أو التوضيحعرض  -
 .إعادة صياغة أفكار اآلخرين -
 تنشيط أعضاء المجموعة. -
 -عندما يكون ذلك مناسباً -وصف مشاعر  -

 تلخيص بصوت مسموع - الصياغة
 اإلضافة إلى الملخصو البحث عن الدقة من خالل التصحيح،  -
 البحث عن التوسع -
 طرق ذكية لتذكر األفكار والحقائقالبحث عن  -
 من أعضاء المجموعة التحدث طلب  -
 طلب من األعضاء اآلخرين أن يخططوا بصوت مسموعال -
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 التأكد من فهم أعضاء المجموعة -
 األشخاص دوناألفكار  نقد - التخمير

 تميز نقاط االختالف بين أعضاء المجموعة -
 قف واحددمج مجموعة من األفكار المختلفة في مو  -
 طلب تبرير إلجابة عضو -
 توسع في أجوبة األعضاء اآلخرين -
 السبر في طرح أسئلة أعمق -
 توليد أجوبة أخرى -
 فحص الواقع بتفقد عمل المجموعة. -

 
 عاوني في المدارس:م الت  عل  الت   -

في و ت في التعليم، البحث عن الجديد من االستراتيجياعلى  في المدارس عموماً  االستراتيجيات اعتماديستند 
 مدارسفي وبعد أن علمت الجهات المعنية ،  NESA (Near Eastern South Asia) في مؤتمر 1991عام 

الت عل م أن  القراءةالبحث و  أظهرو بالتقصي والقراءة عنه،  وابدأ ،نيالتعلم التعاو استراتيجيات ب الظهران األهلية
عليه  سهل على المدارس التعرف والتدريبومما  ب.تعلم الطالمن  ويزيد ،يزيد المهارات االجتماعية الت عاوني

لمين في لتدريب المع ( David W. Johnson ، Laurie Kagan)هو استضافة شركة أرامكو السعودية  أكثر
ذين يجيدون اللغة اإلنجليزية ) ال رس والمشرفونوالتطوير في المدا المناهج . واستطاع مدراءمدارس الشركة

عاوني. علم الت  الت   استراتيجيةعلى  أيام ثالثةلمدة الحصول على التدريب المكثف كان باللغة اإلنجليزية( التدريب 
 المناهجمديرة  وكان من نتيجة هذا التدريب األولي أن تابعت المدارس الموضوع في العام نفسه بحضور

خرى لجونسون و ي ذلك الوقت( دورة أمع األستاذ فوزي جمال ) مدير مدارس البنين ف أ. يكانة فوزي والتطوير
كأحد طرائق  أسلوب التعلم التعاونيأن تعتمد  ، بناء على الخبرة السابقة،ت المدارسوقرر جونسون في أمريكا. 

 .David W)وجونسون ديفيدوبدأت المدارس بترجمة كتاب التعلم التعاوني ل .بالتدريس المفيدة للطال

Johnson, Roger T.Johnson, Edythe Johnson Holubec) ، بتدريب المعلمين و المعلمات على ثم
لتعاون مع تطبيق األسلوب التعاوني في غالبية المواد. و بناء على نجاح التجربة، بدأت الجهات الحكومية با

قامت مديرة و ، على كيفية استخدام التعلم التعاوني داخل الصفوف كوادرها تدريبمدارس الظهران األهلية 
 في مناطق مختلفة من المملكة. العامالت في الوزارة يكانة بتدريب الكثير من المشرفات أ. التطويرو  المناهج
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و  البنين والبنات ها:بقسمي ستراتيجية التعلم التعاوني لجونسن و جونسن في المدارسحاليا تطبيق ا يتم 
أن التقرير الذي بين أيدينا  بما واألطفال و حتى المرحلة الثانوية. في جميع المراحل بدءًا من مرحلة رياض 

 المعلمةو المعلومات المتعلقة بالتدريب خاصة بالمعلمات، فإن يعرض تجربة البحث اإلجرائي في قسم البنات، 
نهائها إلى ا انضمامهامن تقريبًا  ثالث سنواتتعطى دورة التعلم التعاوني بعد  قسم البنات كانت في لمدرسة وا 

 يعطى التعلم التعاوني التدريب على أصبح ،خطة التقدم المستمرل أما اآلن، فتبعا .ةللمستويات المطلوبة المسبق
تكون قد اجتازت متطلبات سابقة كالتخطيط درسة بأربع أو خمس سنوات وبعد أن بعد انضمام المعلمة للم

 .واإلدارة الصفية
 البنات بمدارس الظهران األهلية: التي تم تقديمها للمعلمات في قسم التعلم التعاوني لدورات فيما يلي عرضو 

  .1993-1992م عا معلمة في 16دورة أولى لعدد  -

  1999-1998عام في معلمة  49لعدد  ثانيةدورة  -

  2004-2003معلمة عام  35لعدد  ثالثةدورة  -

 . 2005-2004عام في معلمة  35معلمات اللغة االنجليزية وكان عددهم لرابعة دورة  -

أظهرت المعلومات التي  بالعمل ضمن مشروع تمام، في قسم البنات البحث دأ فريقعندما ب 2007العام في و 
، ةالمتوسط المرحلة % من طالبات20و ،جميع طالبات المرحلة الثانوية يتعرضن لدروس تعاونية تم جمعها أن

% من 45و االبتدائية المبكرة، المرحلة % من طالبات 38و االبتدائية العليا،  المرحلة % من طالبات45و
 رياض األطفال. الطالب في

 

 

 
 
 
 
 إعداد المعلم لتحقيق مستوى التعلم التعاوني: -

 المرحلة األولى -1
لصيفي قبل بداية السنة الدراسية، ساعة خالل التدريب ا 30يتم تدريب المعلمات على التعلم التعاوني لمدة 

 فترة طوال و يتم .ى هيئة مجموعات تعاونيةوالتطوير( بإعطاء الدورة عل المناهجحيث تقوم المدربة )مديرة 
ن عناصر التعلم ويستخدم نالمتدربات مجموعات تعاونية بينهتشكل  ، كمام المهارات التعاونية استخدا التدريب

 التعاوني.
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 إديث جونسون(. استخدام كتاب التعلم التعاوني للمؤلفين )ديفيد جونسون، روجر جونسون، خالل التدريب يتمو 
طباعته  تثم أعيد، 1995ل مرة عامطباعته ألو  تمن قبل دار الكتاب التربوي وتم الكتابة ترجم تتمو قد 

 م.2009في عام  مرة أخرى 

 المرحلة الثانية: -2
بعد انتهاء دورة التعلم التعاوني هناك متطلبات على المعلمة القيام بها وتعطى المعلمة نسخة من هذه 

تحت مسمى ) اإلعداد لتحقيق المستوى الثاني أ، الطريقة  1994طلبات عام تم وضع هذه المتوقد المتطلبات ، 
كما  أسبوعيًا. تعاونية حصص 3على األقل  تقديم المعلمةوفي هذه المرحلة، يطلب من  التحليلية في التعليم(.

 على أن يشمل الخاصة بخطط دروس التعلم التعاوني في ملف منفصل،التحضيرات إعداد جميع  هايطلب من
خالل هذه الفترة تقوم ة كحد أدنى ألغراض مختلفة ولتحقيق أهداف متنوعة. و خط 20هذا الملف على 

وفقا   ر القيادة للتحسين المستمر في التعليم والتعلم لفريق أو مجموعة محددةفتو المسئولة التي ) المشرفة
التعاوني ألغراض متنوعة من خالل بمالحظة استخدام التعلم  (للطالب وأعمارهم أو وفقا لمواد دراسية محددة

كما تختار المعلمة خمس خطط تتضمن جميع عناصر التعلم التعاوني الخمسة، و زياراتها لحصص تعاونية.  
 أساسها عملية التقييم ألدائها، على لتتم دها أفضل خططها وتحد   لتمث   مختلفة تعتقد بأنها فصوال و اموادتختار 

مة القائمة التفقدية الخاصة بالتعلم التعاوني في ضوء البنود المدرجة فيها، تراجع المعلو من المفترض أن 
في استخدام التعلم التعاوني، وما ستغيره في المرة  أفكارها بشأن ما تعلمته من خبرات فيه وتكتب تقريرًا تعكس

جميع الذي يضم  هام المعلمة إلى المشرفة ملفتسل  تنفيذها لدروس تعاونية. بعد ذلك القادمة عند إعدادها و 
راسة تقوم بد بدورها الخطط بما فيها أفضل خمس خطط ومالحظاتها التأملية بشأن التعلم التعاوني، و المشرفة

الملف وكتابة مالحظاتها بشأنه، وتصبح مالحظات المشرفة جزءا من حقيبة نمو التعلم الخاصة بالمعلمة والتي 
 ستسلم فيما بعد للمعلمة وللجنة التقييم.

و تجتمع والتطوير بمالحظة المعلمة من وقت آلخر بإشعار أو بدون إشعار،  د ذلك تقوم مديرة المناهجبع
لمناقشة ما إن كانت المعلمة مستعدة للبدء في العمل على إعداد حقيبة  ؛والتطوير المشرفة مع مديرة المناهج

والتطوير على جاهزية  المناهجمديرة التعلم الخاصة بها ألغراض التقييم، و إذا تم االتفاق بين المشرفة و 
 لرفعها للجنة التقييم. يةتنصح المشرفة المعلمة بالبدء بالعمل على إعداد حقيبة تعلم ،المعلمة للتقييم

تختار ، فمن استخدامها للتعلم التعاوني تدريجيا تزيد المعلمة ،ولمدة فصل دراسي واحد على األقليلي ذلك، 
حقيبة نمو التعلم الخاصة بالمعلمة إلى استنادا و  فة كجزء من حقيبة تعلمها.ا للمشر مخطتين كل شهر تسلمه

على ما إن والتطوير  تتفق المشرفة ومديرة المناهج بها، والتطوير المناهجتقوم مديرة  التي ،فيةوالزيارات الص
)في حالة اإليجاب( لمة شعار المعلتنفيذ الفاعل لخطط تعلم تعاونية و يتم إالمعلمة قادرة على التخطيط وا كانت

 نها أصبحت جاهزة للدخول في المرحلة الثالثة.أ
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 المرحلة الثالثة: -3
التي سيتم تعليمها بشكل  و ،ةالمعلم التي تدرسها موادالتلتقي المعلمة والمشرفة الختيار قائمة األهداف في 

تين إلى ثالث لمة في تسليم خطتوضع نسخة من هذه القائمة في حقيبة نمو المعلمة، و تستمر المع ، وتعاوني
تتضمن كل منها العناصر الخمسة للتعلم التعاوني، و تالحظ المعلمة والمشرفة دفتر  خطط تعاونية كل شهر

 لتحديد عدد مرات ومالئمة استخدام التعلم التعاوني في غرفة الصف. ؛التحضير األسبوعي
للمعلمة، و تخطط  وأسئلتها الموجهةمالحظاتها وتضع  ،القيام بزيارات صفية للمعلمةتستمر المشرفة في و 

المعلمة لثالثة عروض تعاونية في كل فصل دراسي وتعلن عنها، ويمكن أن تكون العروض الصفية 
و للمتابعة، تكتب المعلمة في كل فصل دراسي تقريرًا  واالجتماعات التربوية من بين هذه العروض الثالثة.

 ة المناهجو عندما تتفق مدير  تعلمها.فسها، وتوضع في حقيبة نمو ن نحس  حول األشياء التي تعلمتها وكيف ست
 ؛يارات صفية للمعلمةأعضاء لجنة التقييم للقيام بز  تم دعوةتأن المعلمة جاهزة للتقييم،  على والتطوير والمشرفة

 للتعلم التعاوني . لتتفقد عملية التطبيق
 

 البحث اإلجرائي

 
 جرائي:اقتراح البحث اإل -

 ريق مدارس البنين.البحث بالتعاون مع الدكتورة سهام و أعضاء ف بدأ فريق العمل بتصميم مقترح         
والغاية من جميع هذه  ،التعلم التعاوني برنامجأهداف و  ،ائيةدن المقترح أسئلة البحث، واألهداف األوتضم  

 فريق البحث نويي أو ،اإلجراءات التي تم اتخاذهاو باألهداف،  المرتبط المعلمة أداءوخطة مالحظة األهداف، 
مصادر البحث تحديد باإلضافة إلى  ،تحقيق األهدافعملية التغييرات التي ستحدث )أو وقعت( في و اتخاذها، 

  .هوأدوات
في تحديد سؤال البحث، حيث تم تحديده و تغييره عدة مرات، في البداية الصعوبة األكبر  قد واجه فريق البحث

ستراتيجية التعلم التعاوني في تحصيل الطالب )ما مدى قياس فعالية ا :بالسؤال األول وهوالبحث  بدأ و قد
 :فتم تغييره إلى وتحصيلهن، الطالباتصعب قياس اتجاهات من ال( لكن السؤال كان غير محدد و واتجاهاتهم؟

جتماعية التعاونية؟( وهنا واجه فريق الستراتيجية التعلم التعاوني في تطوير الممارسات ا)ما مدى قياس فعالية ا
)ما مدى فعالية  :سؤال البحث هو ليصبح ؛ستراتيجية بدقة فتم تغيير السؤالقياس فعالية اال البحث صعوبة في

 ستراتيجية التعلم التعاوني في تطوير الممارسات االجتماعية التعاونية؟(ا
األدائية وأهداف البرنامج، حيث كانت الغاية من  هدافتغيير الغاية من األتم  ،تغيير سؤال البحثنتيجة  و

والتفاعل والمهارات الزمرية،  ،المهارات البينشخصيةو األدائية في البداية: االعتماد المتبادل اإليجابي،  األهداف
تعلم التعاوني في الحصص االستمرار في استخدام مهارات ال فكانت:أما أهداف البرنامج  المعزز وجهًا لوجه.

زيادة قدرات الطالب على استخدام لتصبح  ؛الغاية من األهداف األدائيةوعند تغير السؤال تغيرت ية. اليوم
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: تحسين فاعلية ت إلىالمهارات االجتماعية للتعلم التعاوني إلتمام مهمة، والغاية من أهداف البرنامج كذلك تغير 
وعندما تم االتفاق  علم التعاوني في الصف.الت ستراتيجيةالتأهيل المعلمات على استخدام  ؛البرنامج المدرسي

ية زيد قدرات الطالب على استخدام المهارات االجتماعالبحث تغيرت األهداف األدائية لتصبح: أن تعلى سؤال 
سي بتدريب ن فاعلية البرنامج المدر يتحسفقد أصبحت: أهداف البرنامج للتعلم التعاوني إلتمام مهمة. أما 

وبذلك أصبح المقترح النهائي للبحث والذي تم  ستراتيجية التعلم  التعاوني في الصف.المعلمات على استخدام ا
 :التاليهو  هاعتماد

 
 :ستراتيجية التعلم التعاوني في تطوير الممارسات التعاونية.تحديد مدى فعالية ا الهدف 
 :عاوني إلتمام زيد قدرات الطالب على استخدام المهارات االجتماعية للتعلم التتأن  الهدف األدائي

 مهمة.

 ستراتيجية التعلم م ان فاعلية البرنامج المدرسي بتدريب المعلمات على استخدايتحس :هدف البرنامج
 التعاوني في الصف.

 :التي تركز على العمل وجعل كل فرد أقوى مما كان عليه تزيادة السلوكيا الغاية من الهدف األدائي ،
من خالل  نمجازفين، متآزرين، متواصلين، منفتحين، متأمليحيث يكون الطالب )متعاونين، مبدئيين، ب

 التعلم التعاوني.

 لربط المهارات االجتماعية التعاونية  ،ستراتيجية التعلم التعاونياستخدام ا :الغاية من هدف البرنامج
 بالمنهج الدراسي.

 ة لجونسن و جونسن مهارات التعاونيلل  : استخدام الطالباتاألداء الجدير بالمالحظة للهدف األدائي
 )التشكيل، الصياغة، العمل، التخمير(. التالية: الفئاتالمندرجة تحت 

 أن تتابع و تقديم دروس تعاونية، تستمر المعلمات في  : أندير بالمالحظة لهدف البرنامجاألداء الج
 المدرسة تطبيق المعلمات للدروس التعاونية.

 األعمال التي سيتم القيام بها:  

  المهارات االجتماعية التعاونية، على استخدام باتالطالتدريب  -

 عاونية، للمهارات االجتماعية التالطالبات متابعة تقدم وتطور استخدام  -

: التالية للمعلماتتوفير المصادر و ستراتيجية التعلم التعاوني، على استخدام ا تدريب المعلمات -
 ......الخ، كتاب التعلم التعاوني، أوراق، وسائل إيضاح، لوازم صفية.

 حصص أسبوعيًا،  3المعلمات دروس تعاونية بمعدل ال يقل عن إعداد وتطبيق  -

  )مشرفة، معلمة......( عند تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني،الحصول على تغذية راجعة من  -
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وتبادل  زيارات متبادلة بين المعلمات للحصول على التغذية الراجعة من بعضهن البعض -
 الخبرات.

 تحسين و  ،جتماعية التعاونية بشكل تلقائيللمهارات اال الطالباتاستخدام  :هاثو حدييرات المتوقع التغ
 استراتيجية التعلم ا لتعاوني بالتكثيف في إعداد وتطبيق الدروس التعاونية.نحو  اتاتجاهات المعلم

 :اتنا المهارات وني ينمي عند طالبالتعلم التعا عوامل محتملة أخرى يمكن أن تؤثر على البرنامج
ساعد على تنمية هذه التي ت ،باإلضافة إلى أن هناك بعض المؤثرات األخرى في مدارسنا ،جتماعيةاال

المدرسة،  الطالبات وعضواتالتواصل المفتوح بين و : البيئة اآلمنة داخل وخارج الصف، مثل ،المهارات
التي تشجع الطالبات  ،لقيادة للطالبة، كذلك وجود شهادة اطالبيةالمرشدة التوجيه من قبل الرشاد و اإلو 

وجود حصص و على المشاركة في األنشطة المميزة المختلفة داخل المدرسة وخارجها،  األخريات
، ومجلس الطالباتحصص الريادة، و ل اآلخرين، الجمعيات التي تنمي روح الخدمة االجتماعية وتقب  

 ة.البيئة المنزليو على اللقاء الصباحي،  وتدريب الطالبات

تمت خالل البحث  بين األعمال التي اإليجابية السبب الجوهري للعالقةاإلشارة هنا إلى أن  رو تجد
  :المعلمات يعود إلى التالي أداءاإلجرائي والتغيير في 

  البيئة المدرسية: -
 المدارس، رسالة وضوح -
 التآزر(، تؤكد على تنمية سمات مختارة منها سمة )التعاون، و  المدارس التيورؤية  -
 و الطالبات،  رسة في جميع معامالتهم مع الطالبه موظفي المدتوج   التيو  -
في  التي تتبناها المدرسة. كذلك حرص المدارس على المشاركة ،ستمرخطة التقدم الم باإلضافة إلى -

كاديمية برامج مدرسية جديدة أ االستفادة منالكتساب ونقل المعرفة المهنية و  ؛وعربية ،مؤتمرات عالمية
لتدريب المعلمين على  ؛استضافة خبراء في مجاالت التعليم المختلفة، و لجميع المراحل التدريسية ،سلوكيةو 

  .أفضل وأحدث الطرق والبرامج

 .رب عليه المعلماتخالل السنة على ما دُ  المستمرة : المتابعةالمعرفة المهنية -

 مما المدارس لدى موظفاتمثابرة التساق و لتعاوني و االلطالبات المستمر للتعلم اا: تعرض الخبرة الذاتية -
امج باإلضافة إلى بر على االستخدام التلقائي للتعلم التعاوني، وقدرة الطالبات  يؤدي إلى تغيير اتجاهات

 لكافة المعلمين. السنوي صيفيالتدريب ال
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 مصادر البيانات: -

 الطالبات: -1
المؤشر الذي يدل على استخدام كن  المعلومات حيث أنهن تم العمل مع الطالبات كمصدر أساسي لجمع 

ستراتيجية في دليل على نجاح هذه اال ن المهارات التعاونية تلقائياستخدامهاتيجية التعلم التعاوني، فاستر ا ونجاح
، أ.يكانة فوزي والتطوير المناهج بمساعدة مديرة شاركت في البحثتم اختيار الصفوف التي و قد  المدارس.

التعلم  تطبيق استراتجية إلى هاطالبات التي تعرضت ،الصفوف ياراخت ساعدت فريق البحث في أنها حيث
 :من الصفوف التي تم اختيارهاباإلضافة إلى هذه السنة. و  ،على األقل سنتين متتاليتينالتعاوني المنظم ل

، إذ أن الطالبات في هذه السادس االبتدائي الصف شعبة واحدة من و ،الصف الخامس االبتدائيشعبتان من 
 كما تم اختيار .التعلم التعاوني في مادة الرياضيات واللغة اإلنجليزية يستخدمن استراتيجية الثالثالشعب 

الدروس  يقدمنمعلمات  ست ولدى طالبات هاتين الشعبتين نيتكون من شعبتيالذي  ثانويالصف الثاني ال
ى هؤالء ولد المكون من شعبتين ثانويالصف الثالث الهو ف ارهتم اختي خر صفأما آ .التعلم التعاوني بأسلوب
في مواد  لهذه االستراتيجيةالطالبات  التعلم التعاوني باإلضافة إلى تعرضثمان معلمات يستخدمن  الطالبات
  مختلفة.أخرى 

 المعلمات: -2
 و ،جمعهالتي سيتم ا من مصادر البيانات اتكون المعلمات مصدر ل فريق البحث خططعند بدء المشروع لم ي

أثناء تطبيقهن الستراتيجية التعلم التعاوني  مالحظة الطالباتل لكن أثناء حضور فريق العمل داخل الصفوف
. و بناء التعلم التعاونيب تتعلق حول نقاط بعض االستفسارات احتجنا إلى ،مقابالت مع بعض الطالبات إلجراء

 3 تكونت مجموعة المعلمات التي تم العمل معها منبيانات.و ع الالمعلمات كمصدر ثان لجمإضافة  تعليه، تم
تطبيقه، ومعلمات أخذن تعاوني من عدة سنوات وهن خبيرات في فئات: بعض المعلمات أنهين مستوى التعلم ال

في دروسهن أي مازلن تحت التقييم، أما الفئة الثالثة فهن معلمات لم  وهن بصدد تطبيقهدورة التعلم التعاوني 
  بعض أساليبه في دروسهن.لى التعلم التعاوني لكن يستخدمن ع يتدربن

 
 األدوات المستخدمة في جمع البيانات: -
 
  :الصفوف داخل مالحظةال -1

التي تمارسها الطالبات  ،بعض المهارات التعاونية بتصميم صحيفة مالحظة لرصد ء قام فريق العملفي البد
خانة  تحديد، و مالحظتهاستتم بعض المهارات التعاونية التي  يار( و تم اخت1)الشكل  ل التعاوني خالل العم

ذلك  الذي يتم حضوره.  و قد تم ،التعلم التعاوني في الدرس ةمجموع ة من عضواتلالسم األول لكل عضو 
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. في بيروتالجامعة األمريكية تمام ب مشروعمع أعضاء  2007في ديسمبر التدريب حضور فريق العمل قبل 
حيث أن  ، تبين القصور في صحف المالحظة،سهام مع د.التطبيق في الصفوف واإلجتماع وخالل عملية 

مهارات التي ترك ز عليها الو اسم المالحظة، و ، التاريخ :مثل لم تتضمنها الصحيفة،مة هناك معلومات مه
حيث  ،فةفي الصحي كانت المهارات متداخلة مع بعضها البعض ولم تكن كل المهارات موجودة كماالمعلمة. 

 .الصياغة فئةل التابعةمن المهارات فقط  قليلمع الكانت معظم المهارات مندرجة تحت فئة التشكيل والعمل 
لذلك تم تعديل  التي استبعدناها؛ المهارات المندرجة تحت فئة التخمير باإلضافة إلى افتقار الصحيفة إلى

  .الصحيفة
قد تؤدي إلى صعوبات جمع البيانات والتي جانبين من جوانب انتباه فريق العمل إلى  سهام و لفتت الدكتورة 

 في تحليل البيانات وهي: 
 .بعض مهارات التعلم التعاوني لم تكن موجودة ضمن صحيفة المالحظة التي صممناها 
 في  و المجموعةنفس ين لأهمية التحقق من صحة البيانات باستخدام أسلوب المالحظة من قبل شخص

 تفاق بين المالحظتين.ثم حساب نسبة اال الفترة الزمنية،نفس 

 

  :بالتعديالت التالية م فريق العملاق للتصحيحو 
 سلوكياتإلى لجمع البيانات أثناء الحصة  ؛في صحف المالحظةتغيير المهارات التي تم اختيارها  .1

 ا.يمكن مالحظته

 رات التي تندرج تحتها.جميع المهافئات المهارات التعاونية و  إدراج(، تم 2)الشكل  في ما هو موضحك .2
الصف، و معلمة المادة، و المادة، و التاريخ، و سم المالحظة، : امثل ،بعض المعلومات إضافة تمت كما
 في تلك الحصة. المتاَبعة المهاراتو عدد المجموعة، و عدد الحضور، و عدد الطالبات، و الحصة، و 

ز يركالت على تساعدناالتي و  ،المادة معلمة أعدتهاالتي  ،خطة الدرس أثناء القيام بالمالحظة استالمنا .3
 المعلمة خالل الحصة. تتابعهاعلى المهارات التي سوف 

حضر الحصص التي كانت تعطى فيها قة استخدام صحيفة المالحظة، فكان فريق البحث يأما عن طري
 امقسم ادةع الصف . و يكونوذلك لمالحظة المهارات التعاونية التي تستخدمها الطالبات ،تعاونيةالدروس ال

 بعض األحيانفي  و .الحظ مجموعة تعاونيةتُ  فرد مناو كل طالبات،  3-2إلى مجموعات تعاونية مكونة من 
ة نفس المجموعة التعاونية، ثم تتم يالحظ أفراد الفريق الثالث  -للتأكد من اتساق المالحظة و ثبات البيانات–

 أحيانًا في حالة موافقة كاميرا الفيديوام استخدذلك تم تها الطالبات. كماستخدهارات التي الممناقشة  إثر ذلك
تخدمتها التي اسمن مشاهدة الفيديو ومناقشة المهارات التعاونية  كعضواتلنتمكن جميعنا  ؛الطالبات والمعلمة

 في واليسر على الفور التحسن ( الحظنا2حظة )الشكل لصحيفة المال الطالبات. وعند استخدام فريق العمل
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المالحظة  صحففي  من الصعب تتبعها بعض المهارات التي كان البيانات، حيث تم رصد عملية جمع
 .المالحظة لصحيفةالصياغة األولى  القديمة و الذي يعود غالبًا إلى

 
 استبانات الطالبات: -2

الجامعة االستبانات من قبل  إعدادكيفية قام فريق البحث بتصميم استبانة أولية قبل أن يتم تلقى التدريب على 
قصيرة  كانت أسئلتها حيث ،استبعاد اإلستبانة األولية بعد التدريب تم. و م2007في ديسمبر  األمريكية

جاباتها اختيار  شمل جميع مهارات التعلم لم ت و ؛هارات محددةمتضمنت ستمارة كما أن اال، الإما نعم أو  ية:وا 
 .م مفيدةتعل  تجربة  هذه الخطوة وقد وجدنا. التعاوني

: . وتم تحديد محاور االستبانة لتشمل(3)الشكلسؤاال 41 لتحتوي على ؛تبانة الطالباتبتعديل اس الفريق قام
 كما تمتتطبيق المهارات التعاونية، اتجاه الطالبات نحو التعلم التعاوني، تقييم الطالبات للتعلم التعاوني. 

 Survey) ضعها على الموقع الكترونيو و  ،في تحميل االستبانة للمساعدةبقسم التكنولوجيا  انةستعاال

Monkey)، و قد تم هايلإسهولة وصول الطالبات إلى  باإلضافة النتائج المبدئية بسرعة فالموقع يظهر .
نفس  تمت فيكما  ،ابة على االستبانة بإشراف فريق العملالطالبات في مختبر الحاسب اآللي لإلججتماع باال

تذمرهن من جتماعات أظهرت الطالبات في هذه االو  .عض نقاط االستبانةحول ب ة على تساؤالتهنإلجابالوقت ا
في عام  و إبقاء البعض اآلخر و ذلك ،إلى حذف بعض األسئلة بنا كفريق عمل طول االستبانة؛ مما حدا

2008-2009.   
 
 مجموعات التركيز: -3
و قد تم التحضير لهذه . م2008ر لمجموعات التركيز في مارس التحضيو  ،عدة اجتماعات للتخطيط عقدنا 

وضعت على أساس سؤال البحث. و وأنماط السلوك التي  ،(4)الشكل  وأسئلة ،ما يلزم من مواداالجتماعات ب
جميع المعلمات  المشتركة للمجموعة الواحدة هي أنالصفات  على أن تكون التخطيط لعمل مجموعتي تركيزتم 

 ةالمتوسط المرحلتين مجموعة لمعلمات هناك رية. فكانتسن نفس الفئة العمع دراسي واحد أي يدر  من مجم  
جميع المعلمات في مجموعة أن  علىاالبتدائية. و تم التأكد  المرحلة مجموعة أخرى لمعلمات، و ةوالثانوي

المعلمات المشتركات في المجموعة و كانت  التركيز اجتزن مستوى التعلم التعاوني أو مازلن يعملن عليه.
أخرى، باإلضافة  مواد علميةو  ،و الدين ،ةعربيو اللغة ال ،ةإلنجليزياو اللغة  ،فة كالرياضياتسن مواد مختليدر  

معلمات. و تم  6 تركيز كان عدد المعلمات في كل مجموعة,  يتحدثن اللغة العربية. جميع المعلماتإلى أن 
 و تجاه.واال التطبيق،و لعلم، محاور هي: ا 3دقيقة لالجتماع و كانت األسئلة مقسمة إلى  50-45حوالي  تحديد

االجتماع في وقت  . و تم عقدبالذهاب إليهن شخصيًا قبل أسبوعين تقريباً  جتماعتمت دعوة المعلمات إلى اال
 لعدم توافق  ؛ساعة كاملة، إذ كان من الصعب تحديد اجتماع يتواجد فيه الجميعيتسنى لنا االجتماع ل ؛الفسحة
في مجموعات فرد دور كل  تحديدو  ،ة إدارة الحوارعلى كيفيدرب فريق البحث و قد ت. للمعلمات ألوقاتجداول ا
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الميسرة  كانت سلمى في مجموعة التركيز األولىحيث بتم تبادل األدوار في مجموعتي التركيز،  ثم ، التركيز
فظية. لال غيروهناء تسجل الحركات  ،وار اللفظيكانت تكتب الحفأما علياء  ،التي تطرح األسئلة وتدير الحوار

سلمى  ألن ؛لفظيال يرغو تب الحوار اللفظي وعلياء تك ،وفي مجموعة التركيز الثانية كانت هناء تدير الحوار
. ولتسهيل مهمة تتبع النشغالها بورشة عمل خارج المدارس ؛لم تستطع المشاركة في مجموعة التركيز الثانية

 ريره كتابيًا.تح ثم ،بتسجيل النقاش الكترونياً  األجوبة قام الفريق
 
  مقابالت مع الطالبات: ال -4

عام في  حيث قام الفريقبشكل متقطع طوال مدة البحث،  اتالطالبأسلوب المقابالت مع عمل كفريق  نااستخدم
 التعلم التعاوني بدءاتي تم تدريسهن بأسلوب اللا ،بتصميم قائمة بأسئلة الستخدامها في مقابلة الطالبات م2007
 ثانوي. الالثاني والثالث  ينصفال وصواًل إلى، والسادس االبتدائي صف الخامسالمن 

، مما أدى (5)الشكل نعم أو الاألسئلة المغلقة التي تتطلب اإلجابة ب ابة مجموعة منكت العمل تمت بدايةو في 
ت إجابات الطالبات محددة ولم تكن مختلفة عن ما تم جمعه عن كانإذ  إلى صعوبة الحصول على معلومات

وبعد حضورأعضاء الفريق  لكترونيًا لكن لألسف تم فقد معظمها.كما تم تسجيل المقابالت إاالستبانات،  ريقط
 المفتوحة األسئلة إلى تغييرالتم بناء عليه  ،أسئلة للمقابالت كيفية تصميم في مشروع تمام الذي تناول لتدريبا

لتعاونية وأهميتها. ا تبالمهارا ني ومدى معرفتهالطالبات نحو التعلم التعاونللتعرف على اتجاهات  (6)الشكل
 بالت مع مجموعة أخرى من الطالبات وتم تسجيلها وتحريرها مباشرة.مقا ثم أجريت

 
 مقابالت مع المعلمات:ال -5
قلة استخدام  ومجموعات التركيز توضح لفريق العمل ،ةلمعلومات من صحف المالحظأثناء عملية جمع ا 

وكذلك قلة تركيز المعلمات  ،ندرجة تحت فئة التخمير وهي أعلى فئات التعلم التعاونيالطالبات للمهارات الم
ولم يشتركن في  ،مقابالت مع بعض المعلمات الالتي يطبقن التعلم التعاوني لذلك تم إجراء ؛على هذه الفئة

خالل المقابالت مناقشة بعض المهارات المندرجة تحت مهارة التخمير من حيث  تم مجموعات التركيز. و
 .(7)الشكل وكيفية تقديم المعلمات لهذه المهارةاستخدام الطالبات لها 

المتوسطة  ومشرفة قسم المرحلتين األستاذة يكانة فوزي والتطوير المناهجمقابالت مع مديرة  كذلك أجريت
ات وذلك لجمع بيانات أكثر عن كيفية تطبيق المعلمات وتعليمهن المهار  ،لسلطياألستاذة نجاح ا والثانوية

 المقابالت خطيًا. وتم تدوينالتعاونية للطالبات، 
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 أساليب تحليل البيانات: - 
 
 الصفوف: داخل مالحظةال -1

حكات عتماد على م، و محاولة تحليلها باالت من صحف المالحظةالتي جمع ،طالع على البياناتبعد اال
 ، تبين أن المعلومات التي تم جمعها اللقياس مستوى استخدام المهارة في الصف( rubricsمستوى األداء )

 ؟(ستراتيجية التعلم التعاوني في تطوير الممارسات التعاونية)ما مدى فعالية ا البحث: سؤالاإلجابة على   تقدم
 ،المالحظة الصفيةالفردي لكل طالبة في حين داء األقياس مصممة لتوى األداء محكات مسو ذلك بسبب كون 

أسلوب  إلى أن تجدر اإلشارة . وطالبات 4-3مجموعة تعاونية مكونة من على  التي قام بها فريق العمل كانت
تتبع  على حدة يتطلب قياس كل طالبة فعاال و مفيدا لمعلمة الصف، إال أنقد يكون مالحظة طالبة بعينها 

و  ،الصف عندما يقوم  بالبحث فريق من خارج ذلك قمن الصعب تطبيو  ،ة طويلةفترة زمنيل سلوك الطالبة
مناقشة عدد تكرار حدوثها. وبو رصد  ،ات بع فريق البحث تحليل المضمون من خالل فرز المهارات ،نتيجة لذلك
في  لطالباتها االمهارات التي استخدمت تفاق على تحديد، تم االوالدكتورة سالي ،مع الدكتورة سهام الموضوع

  التي تغيبت أو كان استخدامها نادرا.وكذلك المهارات  ،أغلب األحيان
 
 االستبانات: -2

التحليل الذي يقدمه أن  نولكن تبي ،Survey Monkeyموقع  االستبانات منتحليل بيانات  اعتمد فريق البحث
الترميز والمقارنة يخص  فيما ، كما اتسم بالغموضاإلجابات المتكررةفي  و تنقصه الدقة ،غير كاف الموقع

من  285وعددها  ،طباعة جميع إجابات الطالبات ت.  و بناء عليه، تموربط األسئلة مع بعضها البعض
دخالها في البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية  ،ترميزهاو  ،الموقع االلكتروني عتبار باال مع األخذ SPSSوا 

ستعانة ببعض طالبات إدخال البيانات باال عمليةتمت و قد . لترميزفي عملية ا اإلجابات السلبية واإليجابية
دخال البيانات ،قام فريق العمل بشرح كيفية الترميزو  متطوعات.المدارس ال صحف الترميز على  ثم تم توزيع ،وا 

دخال ، علما بأن عملية اإلالبيانات في أوقات الفراغ والفسحعلى إدخال  يعملن الطالبات تكانو  .المتطوعات 
و  قياسها التي تم  ،فقًا للمهارات التعاونيةو  قسيمها، تم تالبيانات وبمجرد إدخال .استغرقت ما يزيد عن الشهر

 التخمير(.و الصياغة، و العمل، و )التشكيل،  هي:
  تم تحليل العالقة اإلحصائية للمتغيرات التالية:   SPSSبرنامج باستخدام  و

 المرحلة الدراسية الحاليةالتعاونية في ضوء ات المهارات لفئ استخدام الطالبات . 

 الحالية. الدراسية المرحلة ستراتيجية في ضوءالتي يدرسن االعدد المعلمات ال 

 الحالية. الدراسية ام المهارات خارج الصف وداخله في ضوء المرحلةاستخد 

 الدراسية الحالية المرحلة اتجاهات الطالبات نحو التعلم التعاوني في ضوء. 
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 فيها التعلم التعاوني. لطالبات للمهارات، والمرحلة التي بدأنخدام ااست  

 .اتجاهات الطالبات نحو التعلم التعاوني، والمرحلة التي بدأن فيها التعلم التعاوني 

 

 مجموعات التركيز والمقابالت: -3
، كما تم ش حولهااألسئلة التي سوف يدور النقا تحديد ، تم والمقابالت ،من أجل تحليل مجموعات التركيز

أدوات جمع ام نفس المحاور التي استخدمت في تحضير استخدتحديد األدلة التي تجيب على األسئلة. كذلك تم 
 األسئلة التالية:و سألنا  االتجاه(و التطبيق، و )العلم،  البيانات األخرى

 ما المعلومات التي دعمتها بيانات مجموعات التركيز؟ 
 يانات مجموعات التركيز؟ما المعلومات التي ألغتها ب 

 ما المعلومات الجديدة الذي لم يسبق التعرف عليها؟ 
 و حددنا اإلجابات التي ساندت ما الحظناه في االستبانات، ثم استخدمناها كبيانات مساندة.

 نتائج البحث
 

ة تدربن مدارس الظهران األهلي معلمات % من19أن  م 2008عام في  التعاونيالتعلم  إحصائيةبينت         
التقييم(.  ويهدف هذا  ازنم التعاوني واجتالتعل )تلقين التدريب على تطبيق مساق حصص تعاونية على تقديم

لدى  التعلم التعاوني في تطوير الممارسات التعاونية االجتماعية ستراتيجيةامدى فعالية  عن البحث إلى الكشف
 من التي تم جمعها ،ائج التحليل بإجابات المعلماتالطالبات. و قد تم تحليل استبانات الطالبات ودعمت نت

أسئلة  التي وضعت فيها ،بنفس الطريقة محاور 3إلى  بتقسيمهانتائج و سيتم عرض ال.مجموعات التركيز
  للتحليل اإلحصائي. SPSSبرنامج   باستخدام. و فيما يلي نتائج التحليل طالباتاستبانة ال

 
 : التالية ستبانةالمحاور اسوف يتم عرض النتائج تبعا ل

مختلفة. وهذا ال الدراسية في المراحلبات للمهارات التعاونية في الصف مدى تعلم الطال المحور األول: -
والتعمق فيها  ،ومدى تكرارها ،طالبات المهارات التعاونية داخل الصفتعلم ال مدى المحور يدل على

 ة الثانوية.حسب المرحلة الدراسية بدءًا من رياض األطفال إلى المرحل
نحو  واتجاهاتهن ،بمعرفة ميول الطالبات و التعلم التعاوني. و يهتماتجاه الطالبات نح المحور الثاني: -

 .إن كان إيجابيًا أو سلبياً التعلم التعاوني 

مدى تطبيق الطالبات للمهارات التعاونية داخل وخارج الصف تلقائيًا. وهذا المحور  المحور الثالث: -
وذلك عن طريق  ،لمهارات التعاونيةمن ا ومدى استفادتهن في تطبيقها الطالبات ى انغماسيوضح مد

 تطبيقها تلقائيًا في الحياة العملية.

-  
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 )مدى تعلم الطالبات للمهارات التعاونية(: :محور األولنتائج ال -
رار تعرض الطالبات الطالبات للمهارات التعاونية، تم رصد تك و لإلجابة على المحور الخاص بمدى تعلم

و النسب المئوية  عدد مرات التكرار( 1المختلفة. و يبين الجدول رقم ) للمهارت التعاونية في المراحل الدراسية
 ونية.  المدى تعرض الطالبات للمهارات التع

 (1الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتعلم التعاوني واستخدامه كانت ا مهارات فيها الطالبات بتعلم أكثر مرحلة بدأت أن( 1) الجدول و يتضح من
قل وأ ،%33.3ثم مرحلة رياض األطفال ونسبتها ، % 36.1في المرحلة االبتدائية المبكرة حيث كانت النسبة 

ستراتيجية التعلم على أن المدارس تقدم ا % وهذا يدل2.8نسبة التعلم فيها  مرحلة هي المرحلة الثانوية حيث أن
 المبكرة. التعاوني من المراحل الدراسية

 
و للكشف عن مدى تعلم كل فئة من فئات المهارات التعاونية، تم سؤال الطالبات عن مدى تعلمهن للمهارات 

مدى تعلم الطالبات التالية فئة التخمير. و توضح الجداول و  ،فئة الصياغةو  فئة العمل،و التالية: فئة التشكيل، 
 .لكل فئة من فئات المهارات التعاونية

 
 
 
 
 
 

 جدول

 

 تعلمت التعلم التعاوني ألول مرة في مرحلة
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 تشكيل:الفئة
 (2الجدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 (3الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خالل العمل في  اأثناء حديثه ةن إلى المتكلم% من الطالبات ينظر 94.4 أن (2رقم ) دوليوضح الج 

عضوات المجموعة ال يجدن صعوبة في مناداة ( 3من الجدول رقم )% 88.9المجموعة التعاونية، و 
 .بأسمائهن

 
 
 
 
 
 
 

 جدول

 

 انظر إلى المتكلم أثناء حديثه خالل عملي في المجموعة التعاونية

 جدول

 

 أجد صعوبة في مناداة أعضاء المجموعة بأسمائهم
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 فئة العمل:
 (5(                                                             الجدول رقم )4الجدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (6الجدول رقم )

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

أثناء العمل في المجموعات  ن صياغة أفكار اآلخريات% من الطالبات يعد 44.4أن  (4رقم ) الجدوليوضح 
 عضواتن صعوبة في طلب المساعدة والتوضيح من ال يجد %69.4 (5من الجدول رقم )التعاونية، و 

 عضواتن صعوبة في تعزيز % ال يجد69.5( 6الجدول رقم )المجموعة خالل الدروس التعاونية، و 
 المجموعة قواًل وفعاًل.

 
 
 
 

 جدول

 أعيد صياغة أفكار اآلخرين

 جدول

 

 التوضيحأجد صعوبة في طلب المساعدة و

 جدول

 

 أجد صعوبة في تعزيز أعضاء المجموعة قوال وفعال
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 فئة الصياغة:
 (8رقم )(                                                       الجدول 7الجدول رقم )       

 
 
 
 
 
 
 
 
أثناء  من الطالبات يتأكدن من فهم عضوات مجموعاتهن %69.4 يتبين لنا أن( 7الجدول رقم ) خالل من

ن عن طرق لتذكر األفكار خالل من الطالبات يبحث% 69.5 يتبين لنا أن (8من الجدول رقم )و   .العمل
 العمل مع المجموعة التعاونية.

 
 فئة التخمير:

 (10الجدول رقم )                             (                             9م )الجدول رق     
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11الجدول رقم )
 
 
 
 
 

 جدول

 

 أتأكد من فهم األعضاء أثناء العمل

 جدول

 

 أبحث عن طرق لتذكر األفكار خالل العمل مع المجموعة التعاونية

 جدول

 طيع طرح أسئلة عميقة أثناء العمل في المجموعةال أست

 جدول

 

 أجد صعوبة في انتقاد األفكار بدل األشخاص

 جدول

 

 أطلب تفسيرا إلجابة عضو المجموعة
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من عن طرح أسئلة عميقة أثناء العمل مع المجموعة، و يستط% من الطالبات  63.8أن( 9رقم )يظهر الجدول 
 %47.2( 11ومن الجدول رقم )األشخاص،  ونداألفكار  ن صعوبة في نقدال يجد %63.9 (10الجدول رقم )

 المجموعة. ة فيإلجابة عضو  ن طلب تفسيرمن الطالبات يستطيع
، لمندرجة تحت فئة التشكيلن الطالبات من المهارات اتمك   النسب المذكورة أعاله لفئات التعلم التعاونيو تبين 

 ل على :يدفي مهارات الصياغة والتخمير مما ذلك  وبعض مهارات العمل وقلة
 في المراحل الدراسية  ، والعمل وتكرار تدريس هذه المهاراتكثرة تعرض الطالبات لمهارات التشكيل

 المختلفة.
  تي الصياغة والتخمير.ئالطالبات لف تعليم وتطبيققلة 

 

 : هل يجب علينا تدريس جميع الطالبات في المراحل التالي طرح السؤالو استنادا إلى المالحظة السابقة، تم 
 المختلفة جميع المهارات بنفس الطريقة وبنفس درجة العمق؟

م الطالبات للمهارات استخدا ختيار مجموعة أسئلة تبحث في العالقة بين مدىاو لإلجابة على هذا السؤال تم 
  تتعلم فيها التعلم التعاوني. الطالبة المرحلة الدراسية التي بدأت التعاونية و

 
 (12الجدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبكرة  التعليمية تي بدأن التعلم التعاوني في المراحلال% من الطالبات ال 88أن  (12رقم ) يبين الجدول
هذه المجموعة بأسمائهن و  عضواتن صعوبة في تطبيق مناداة فال، االبتدائية المبكرة( ال يجد)رياض األط

لم التعاوني في المرحلة الثانوية وهن قلة تي بدأن التعالو بالنسبة للطالبات ال .التشكيل فئة من مهارات مهارة
التشكيل  على مهارات فئة نفي المرحلة الثانوية مازلن يعمل % وهذا يدل على أن المعلمات97نسبتهم أكبر 

عادة تدريسها،  معلمات صفوف المراحل إلى بسيطة ال تحتاج الالمهارة  ستنتجنا أنمن هنا او البسيطة وا 
 التركيز عليها مع الطالبات.المتقدمة  إلعادة تدريسها و 

Cتعلمت التعلم التعاوني ألول مرة في مرحلة * أجد صعوبة في مناداة أعضاء المجموعة بأسمائهم   ros s tabulation

C ount

تعلمت التعلم التعاوني ألول مرة في مرحلة

Total
رياض األطفال االبتدائية المبكرة االبتدائية العليا المتوسطة الثانوية

أجد صعوبة في 

مناداة أعضاء 

المجموعة 

بأسمائهم

أبداً 58 58 18 10 2 146

ً أحيانا 15 13 2 1 1 32

ً غالبا 9 5 14

ً دائما 1 4 1 6

Total 83 80 20 12 3 198

Cتعلمت التعلم التعاوني ألول مرة في مرحلة * أجد صعوبة في مناداة أعضاء المجموعة بأسمائهم  ros s tabulation

C ount

تعلمت التعلم التعاوني ألول مرة في مرحلة

Total
رياض األطفال االبتدائية المبكرة االبتدائية العليا المتوسطة الثانوية

أجد صعوبة في 

مناداة أعضاء 

المجموعة 

بأسمائهم

أبداً 58 58 18 10 2 146

ً أحيانا 15 13 2 1 1 32

ً غالبا 9 5 14

ً دائما 1 4 1 6

Total 83 80 20 12 3 198
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 : مناقشة نتائج المحور األول -

تعليم المهارات ما قالته بعض المعلمات في مجموعات التركيز حيث أنهن يبدأن سابقا يؤيد ما ذكرناه و 
على المهارات السابقة )بده يكون متقنين  ، وال يبنين التعليمالطالبات على مهارات التشكيلالتعاونية بتعليم 

ة تمارس مهارة وهي موش رات السلوكيه، أنا عندي نعلم هاي المهارات( وأخرى قالت )ما تقدر الطالبالمها
 ذا أنا قبل ماتمشي الزمني أرجع أعلمها مفهومها وكيف أهميتها( ويرجع ذلك لعدة أسباب منها:فاهماها، إ

 وبسبب ذلك ذكرت  ،السابقةفي السنين  ها مع معلمة أخرىبة للمهارات التعاونية التي تعلمتنسيان الطال
التعلم التعاوني )يعني أنت  مت لهبعض االقتراحات ومنه انتقال المعلمة مع الصف الذي قد   المعلمات

ة )يعني لما فصل تعاوني بدك تطلعي معهم( ومعلمات المراحل المتقدمة يذكرن نفس النقط أخذت
  سنة الثانية(. بفضل أن ينتقلوا معي البنات نفسهم لل أشتغل مع البنات لسنة

 من أكثر من  دم تعرض الطالبات له في نفس السنةوني وعغياب المعلمات المتدربات على التعلم التعا
المعلمات )لو أنا عندي بالمدرسة مدرسات اللي مشتركين معي بنفس الصف  ىحدمعلمة ، ذكرت إ

 .ها(ماخذين دورة تعاوني فيسهل على األمر كتير ماتحس الوحده  بعبء ثقيل فوق

  بعضهم  البعض (مع)في نفس الصف أو المجمعبين المعلمات عدم اتساق تعليم المهارات. 
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 ثاني )اتجاه الطالبات نحو التعلم التعاوني(:نتائج المحور ال -
 (14الجدول رقم )           (                                         13الجدول رقم )       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (16الجدول رقم )            (                                          15الجدول رقم )     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 حيث أن (13فتبين لنا من الجدول رقم ) أن اتجاه الطالبات نحو التعلم التعاوني إيجابي بشكل عام اتضح لنا

من ى الحصول على تحصيل أكاديمي أعلى، و عل مساعدن لهنالتعلم التعاوني  % من الطالبات يعتبرن69.4
من الجدول رقم  ن أن التعلم التعاوني يعطيهن مزيدًا من الدافعية الداخلية. و% يجد55.6( 14الجدول رقم )

متجانسة، الغير العالقات اإليجابية بين الفئات على زيادة  مساعدًا لهنالتعلم التعاوني  يعتبرن% 50( 15)
 التي تركز على العمل. ،كاتالسلو  من % يجدن أن التعلم التعاوني يزيد58.3( 16من الجدول رقم )و 
 

طرحنا على أنفسنا سؤااًل: هل الطالبات يشعرن بفائدة وأهمية المهارات التعاونية مع عدم تواجد معلمة تدرسهن 
 المهارات التعاونية؟

جتماعية مفيدة( مع المرحلة التي تدرس لكي نبحث في هذا السؤال ربطناه بعبارة )اعتبر المهارات التعاونية اال
 فيها الطالبات.

 جدول

 

 التعلم التعاوني يعطي المزيد من الدافعية الداخلية

 جدول

 

 يساعدني التعلم التعاوني للحصول على تحصيل أكاديمي أعلى

 جدول

 

 انسةيزيد من العالقات االيجابية بين الفئات الغير متج

 جدول

 

 ساعدني التعلم التعاوني على زيادة السلوكات التي تركز على العمل
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 (17الجدول رقم )

 
 
 
 
 

 
 
 

% من طالبات المرحلة االبتدائية 77.7من طالبات المرحلة الثانوية و % 74.7 أن (17رقم ) من الجدولتبين 
 يعتبرن المهارات التعاونية مفيدة. % من طالبات المتوسط55.9 وأنبشكل إيجابي،  أجبن

 
% ال 38.9( أن 18على الرغم من اتجاه الطالبات اإليجابي نحو التعلم التعاوني وجدنا من الجدول رقم )و 

 .(18كما هو مبين في الجدول ) يفضلن العمل في مجموعات التعاونية ويفضلن العمل الفردي أكثر
 

 (18الجدول رقم )
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Cأنا طالب طالبة في المرحلة * أعتبر المهارات االجتماعية التعاونية مفيدة  ros s tabulation

C ount

أنا طالب طالبة في المرحلة
Total

االبتدائية العليا المتوسطة الثانوية

أعتبر المهارات 

االجتماعية 

التعاونية مفيدة

دائماً 26 30 51 107

ً غالبا 23 31 20 74

ً أحيانا 12 39 23 74

أبداً 2 9 1 12

Total 63 109 95 267

Cأنا طالب طالبة في المرحلة * أعتبر المهارات االجتماعية التعاونية مفيدة  ros s tabulation

C ount

أنا طالب طالبة في المرحلة
Total

االبتدائية العليا المتوسطة الثانوية

أعتبر المهارات 

االجتماعية 

التعاونية مفيدة

دائماً 26 30 51 107

ً غالبا 23 31 20 74

ً أحيانا 12 39 23 74

أبداً 2 9 1 12

Total 63 109 95 267

 جدول

 

 أفضل العمل في مجموعات تعاونية أكثر من العمل الفردي
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 ثاني:مناقشة نتائج المحور ال
ي مجموعات التركيز حيث من خالل مقابلتهن ف( 16& 15، 14، 13ج في الجداول )لمعلمات النتائأيدت ا

حداهن: )بس تقولي لهم تعاوني بيمبسطوا كتير وبيستمتعوا( وفي المراحل المبكرة ذلك بقول إ أنهن وضحن
ميلتها )بياخذوا بيد بعض إذا مانجحوا( كذلك بينوا حب الطالبات وانهماكهن بقول)والطالبة التي تتعلم من ز 

ذات مستوى  بنفسها خاصة اذا كانت الطالبة فتزيد ثقتها ،تكون مرتاحة أكثر وتطرح أسئلة أكثر على زميالتها
 كاديمي أقل من زميالتها(.أ
 

عدم تواجد معلمة  مع شعرن بفائدة وأهمية المهارات التعاونيةات يهل الطالب :أما بالنسبة للسؤال الذي طرحناه
 ونية؟تدرسهن المهارات التعا

إذ تعاونية مهم إلحساس الطالبة بفائدة التعلم التعاوني، الدروس تقديم الوجود معلمة ل ( يؤكد أن17من الجدول )
يطبقن معلمات  ؛ وذلك لوجودالثانوية واالبتدائية بفائدة المهارات التعاونية شعرت الطالبات في المرحلتين

وذلك  ؛إحساس الطالبات بفائدته كانت في المرحلة المتوسطةولكن قلة  ،التعلم التعاوني في دروسهن استراتيجية
لدينا  اً مع الطالبات وهذا كان واضحود معلمات في هذه المرحلة يطبقن استراتيجية التعلم التعاوني لعدم وج

إذ لم نجد معلمات يدرسن التعلم ومن أعداد المعلمات التي جمعناها سابقا أيضا عندما عملنا مجموعات تركيز 
 .(2007-2006في هذا العام )  اوني في المرحلة المتوسطةالتع
 

 ( عندما سألنا بعض الطالبات عن سبب أنها تفضل أن تعمل بمفردها عن العمل جماعي؛18من الجدول )
ذلك في المقابالت كانت إجابتهن : " أحب اشتغل لوحدي؛ ألن أنا بتعب كثير وفي ناس ما تشتغل بضمير، 

نا" ،"أحب التعلم التعاوني لكن في أبالت يحطوا لنا عالمات عليها طيب ليش أنا ويصير الشغل كله علي أ
أحسه انه الزم نتعلمها بس ما يحطوا عليها عالمات كثير، وفي أبالت الزم نسوي، ونستخدم المهارات زي هي 

المات" كما ذكرت ما تبغى وهذا يضايقنا كثير"، "ما أحب لما األبلة تقولي لي سوي كذا أو انكم راح  تنقصوا ع
إحدى الطالبات: "كثير في أشياء الزم نسويها لما نشتغل تعاوني الزم أحضر كثير له قبل ما نجي على 

 الحصة عشان اقدر اشرح لزميالتي".
 .هذا يوضح ماهي األسباب التي تفضل الطالبة العمل فردي عن التعاوني
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 ت التعاونية تلقائيًا(:ثالث )مدى تطبيق الطالبات للمهارانتائج المحور ال -

 
على اختالف  المختلفة تطبيق الطالبات لهذه المهارات عن مدىاإلحصائيات التي ظهرت لدينا تجعلنا نتساءل 

 الفئات التي تنتمي إليها وذلك خارج الصف وبشكل تلقائي.
 (20م )الجدول رق                                (                  19الجدول رقم )        

 
 
 
 
 
 
 
 

 (22(                                                  الجدول رقم )21الجدول رقم )      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إال إن النسب كانت  ،لمهارات التعاونية خارج الصفلكبيرة الستخدام الطالبات  اً في هذا المحور كنا نتوقع نسب
وذلك من الجدول رقم  األشخاص أثناء تعاملهم مع اآلخرين سار وليقدن األفك% من الطالبات ين58.4 كالتالي:

% 50( 21من الجدول رقم )% يستخدمن مهارة تشجيع المشاركة ، و 44.5 ( 20ومن الجدول رقم ) ،(19)
 . ينظرن إلى المتكلم أثناء حديثهن معه %66.7( 22ومن الجدول رقم )يعززن اآلخرين قواًل وفعاًل، 

 

 جدول

 

 انتقد األفكار وليس األشخاص خارج الصف

 جدول

 

 أعزز اآلخرين قوال وفعال أثناء تعاملي خارج  الصف

 جدول

 

يع ا لمشاركة في تعاملي مع اآلخرين خارج استخدم مهارة تشج

 الصف

 جدول

 أنظر إلى المتكلم أثناء حديثه في تعاملي مع اآلخرين خارج الصف
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 ثالث:حور المناقشة نتائج الم
( أن النسب ليست عالية فيما يخص تطبيق الطالبات للمهارات التعاونية 22، 21، 20، 19تبين من الجداول )
 تلقائيًا خارج الصف.

وعندما قارنا نتائج المحور الثالث مع نتيجة سؤال )أفضل العمل في مجموعات تعاونية أكثر من العمل الفردي( 
فضلن العمل في مجموعات تعاونية، هذا يرجع إلى أن الطالبات يطبقن % من الطالبات ي38.9وجدنا أن 

ويفضلن استخدام التعلم التعاوني خارج الصف أكثر من داخل الصف وذلك لما ذكرته الطالبات سابقًا في 
 مقابالتنا لهن.

جابات المعلمات على األسئلة في مجموعات التركيز، اتضح لنا أ وعيًا ن هناك من تحليل استبانات الطالبات وا 
كبيرًا في مدارسنا بأهمية تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني عند الطالبات والمعلمات معًا، فقد كان االتجاه 

  اإليجابي نحو هذه االستراتيجية واضحًا من قبل المعلمات والطالبات.
 

 لتعاونية االجتماعيةسوف نقدم بعض االقتراحات لزيادة فعالية هذه االستراتيجية في تنمية المهارات ا
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 اقتراحات للتحسين
 

 

 وذلك بسبب قلة عدد المعلمات  ستراتيجية التعلم التعاوني:تدريب عدد أكبر من المعلمات على ا
إلى قلة عدد الصفوف التي أدى  مما . 2006في عام  فقط %19ن كالتعلم التعاوني ف يطبقنالالتي 

استراتيجية التعلم التعاوني من يقدمن  الآلتيقلة المعلمات  كانتوقد تتعرض لدروس تعاونية، 
أدى  ثم أن هذا النقصلمالحظة الصفوف في بداية مشروعنا،  حاجتناعند تي واجهناها الصعوبات ال

 التعلم التعاوني. الستراتيجية نتعرضدون أن يإلى انتقال بعض الطالبات من مرحلة إلى أخرى 

 

 مرحلة الواحدة أو الصف الواحدمعلمات البين التنسيق بيتم ذلك  و ونية:اتساق تعليم المهارات التعا ،
المهارات الجديدة فيما وتقسيم  ،تقديم المهارات التعاونية من نفس الفئة علىتتفق معلمات الصف ف

 هذه المهارات. كل جميع المعلمات من ثم تتابعو  بينهن لتعليمها

 

 وذلك حتى ال يكون  جتماعية حسب المراحل الدراسية:تقسيم تدريس فئات المهارات التعاونية اال
رات افي كل عام بتعليم المهحيث الحظنا أن المعلمات يبدأن  ،هناك تكرار في تقديم الفئات التعاونية

مما  ستخدام تلقائي لهذه  المهارات.لطالبات والدى ا يكون هناك انغماس أكثرلكي  البسيطة؛فئات لل
تقديم مهارات فئة  المهارات المندرجة تحت فئة معينة؛ لذلك اقترحناع للتوسع في تدريس جمي يؤدي

مهارات فئة العمل والصياغة من و بتدائي، إلصف الثاني االالتشكيل من مرحلة رياض األطفال إلى 
مهارات فئة التخمير للمرحلة المتوسطة، وبهذا تصل و بتدائي إلى الصف السادس، إلصف الثالث اال

 خصص المرحلة الثانوية لتطبيقوتُ ، جميع المهارات التعاونية قد تعلمتلة الثانوية و لمرحإلى ا الطالبة
 لتصل الطالبة إلى التلقائية في استخدام هذه المهارات التعاونية االجتماعية. ؛المهارات التعاونية جميع
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 المرحلة الثانية من البحث

 
وذلك لطرح بعض  ؛والتطوير أ.يكانة فوزي المناهجيرة بعد وضع اقتراحات التحسين اجتمعنا مع مد        

وبدأنا  ،تطبيق بعض االقتراحاتبوالبدء  ،نتائج البحث واقتراحات التحسين، فتم االتفاق على البدء بالتغيير
من  أكبرتوفر عدد ب إذ التعاوني، ستراتيجية التعلمتدريب عدد أكبر من المعلمات على ااالقتراح األول وهو ب

 تطبيق باقي االقتراحات. يصبح من الممكن  ،في المدارست يطبقن التعلم التعاوني المعلما
 المقبلة، و دورة التعلم التعاونيسيشاركن في  الآلتيوالتطوير قائمة بأسماء المعلمات  المناهجاستلمنا من مديرة 

 .والتطوير المناهجالتدريب عليها مديرة ستتولى تقديمها و التي 
 وهي من قسمين:خطة عمل فريقنا 

 تكملة البحث اإلجرائي: .1

 
a.  دورة التعلم التعاونيأرسلنا استبانة للمعلمات المؤهالت لتلقي. 

b. الموعد المناسب واختيار  ،في تلقي الدورة رغبتة المعلمات أسئلة لمعرفة الستبانة تحتوي على
 .للتوقيت مقترحةمن المواعيد ال لتلقيها

c. لتحدد موعدًا يتناسب مع الموعد الذي  ؛والتدريبناهج المسلمها لمديرة بعد جمع البيانات سن
في الفصل الثاني من العام  التدريبية الدورةتقدم ف و اتفقت على اختياره أغلب المعلمات، وس

 -بإذن اهلل- 2010

 
 نشر ثقافة البحث اإلجرائي في المدارس: .2

a. )دعونا المعلمات المرشحات ) بالرجوع لخطة التقدم المستمر في المدارس 

b. في االجتماع بعد شرح موجز للبحث اإلجرائي والهدف منه 

c. جمعنا مجموعة من المشاريع من المعلمات 

d. اختارت المسؤوالت من اإلدارة المشروع 

e.  بدأ فريق المعلمات المختار من لجنة المديرات بتطبيق البحث اإلجرائي بدعم من فريق تمام
 يروت.لمدارس الظهران قسم البنات والجامعة األمريكية في ب
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 الخاتمة

 
ة ثقافبولكن خلق وعي  ،يمكننا االستنتاج بأن من فوائد البحث اإلجرائي ليس فقط التغييرات المبنية على البحث

 .التحسين المبني على التحليل
 
ة في المدارس واستراتيجي استفدنا كثيرا من النتائج ومع أن استراتيجية التعلم التعاوني استراتيجية ناجحة       

، لتحسين، وليس من الصعب تحسينهاا إلى تحتاجالتي ا النقاطبعض إال أننا وجدنا  مستخدمة منذ وقت طويل
الالتي أظهرن شغفهن  اة في المدارسر من اإلد . وبتعاون المعنياتالخلل حددت موطنأن النتائج خاصة و 

 ورغبتهن في التحسين.
إدراجها ضمن  قبل، لتقييم استراتيجية ما  ؛العالمية تستند على األبحاث مدارس الظهران األهليةأن وبما 

، فإنها أولت البحث اإلجرائي في مدارسنا أهمية كبيرة فأضافته في مستويات تقييم الدورات التدريبية بالمدارس
 المعلمين والمعلمات في المستقبل؛ لنشر الوعي بثقافة التحسين في المجتمع المدرسي.
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 لبحثملحقات ا
 
 صحف المالحظة::1،2الشكل -
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 : استبانة الطالبات :3الشكل  -

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة:
الرجاء  ؛ةلطالب/الطالبة، ألهمية الدراسلستراتيجية التعلم التعاوني وفوائده نحن في المدارس نقوم ببحث عن ا

 التالية: اإلجابة بدقة على األسئلة
 

 أنا طالب/ طالبة في المرحلة: .1
 .الثانوية3      وسطة                     . المت2                          .االبتدائية العليا  1
 

 تعلمت التعلم التعاوني ألول مرة في مرحلة: .2
 .الثانوية5              .المتوسطة 4.االبتدائية العليا         3   .االبتدائية المبكرة 2 .رياض األطفال 1
 

 بدأت تطبيق التعلم التعاوني ألول مرة في مادة: .3
. العلوم        6. العربي      5. االجتماعيات      4. الرياضيات      3. الدين      2.االنجليزي      1
 .مواد خاصة7
 

 خالل هذا العام نطبق التعلم التعاوني في الحصص مع: .4
 . ثالث معلمين/معلمات3.أربع معلمين/معلمات              2 كثر     ين/معلمات وأ.خمس معلم1
 . ال أحد6.معلم واحد/ معلمة واحدة           5 ن                 .معلمين/ معلمتي4
 

 نستخدم التعلم التعاوني في الدروس: .5
 أسبوعياات أو أكثر مر  4.3          .مرتين أسبوعيا3أسبوع           .مرة كل2 .مرة كل أسبوعين    1
 

 أفضل العمل في مجموعات تعاونية أكثر من العمل الفردي: .6
 .أبداً 4                   .أحيانًا     3    البًا                      .غ2 .دائمًا                     1
 

 أستخدم أصوات هادئة خالل عملي في المجموعة التعاونية: .7
 .أبداً 4  نًا                         .أحيا3 ًا                        .غالب2  .دائمًا                  1
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 يساعدني التعلم التعاوني على الحصول على تحصيل أكاديمي أعلى: .8

 .أبداً 4  نًا                      .أحيا3                         .غالباً 2 .دائمًا                   1
 

 ناداة أعضاء المجموعة بأسمائهم:أجد صعوبة في م .9
 .أبداً 4  نًا                       .أحيا3  بًا                      .غال2     .دائمًا               1
 

 المشاركة من قبل الجميع في تعاملي مع اآلخرين خارج الصف:على تشجيع الاستخدم مهارة  .10
 .أبداً 4 ًا                        .أحيان3                   بًا      .غال2  .دائمًا                  1

 

المشاركة في فريق رياضي يساعدني في تنمية المهارات االجتماعية أكثر من الدروس  .11
 التعاونية:

 .أبداً 4 ًا                        .أحيان3 ًا                        .غالب2دائمًا                    .1
 

 تركيز أحد أعضاء المجموعة التعاونية يؤثر على نجاحها:قلة  .12
 .أبداً 4 ًا                         .أحيان3                         .غالباً 2 .دائمًا                   1
 

 أنظر إلى المتكلم أثناء حديثه خالل عملي في المجموعة التعاونية: .13
 .أبداً 4  نًا                        .أحيا3                         بًا .غال2دائمًا                    .1
 

 أجد صعوبة في تعزيز أعضاء المجموعة قواًل وفعاًل: .14
 .أبداً 4  نًا                         .أحيا3  بًا                        .غال2 .دائمًا                   1
 

 نية مفيدة:أعتبر المهارات االجتماعية التعاو  .15
 .أبداً 4  نًا                         .أحيا3 ًا                         .غالب2  .دائمًا                  1
 

 األفكار وليس األشخاص أثناء تعاملي مع اآلخرين خارج الصف: أنقد .16
 .أبداً 4                    نًا       .أحيا3   .غالبًا                       2  .دائمًا                 1
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مشاريع الخدمة االجتماعية تساعدني في تنمية المهارات االجتماعية أكثر من الدروس  .17
 التعاونية:

 .أبداً 4 نًا                        .أحيا3 ًا                        .غالب2 .دائمًا                   1
 

 ى التذكر لفترة أطول:يساعدني العمل في مجموعات تعاونية عل .18
 .أبداً 4 ًا                        .أحيان3 ًا                         .غالب2 .دائمًا                  1
 

أشعر أن المعلم يهتم/ المعلمة تهتم بتطبيق الهدف األكاديمي أكثر من استخدام المهارات  .19
 التعاونية:

 .أبداً 4 ًا                        .أحيان3                       ًا  .غالب2 .دائمًا                   1
 

 التحصيل األكاديمي المتدني ألحد أعضاء المجموعة يؤثر على سير العمل التعاوني: .20
 .أبداً 4 ًا                        .أحيان3 ًا                         .غالب2 .دائمًا                  1
 

 ن أشرح لآلخرين أثناء العمل في المجموعات التعاونية:ال أستطيع أ .21
 .أبداً 4  .أحيانًا                       3 ًا                          .غالب2دائمًا                  .1
 

 استخدم المهارات التعاونية خارج الصف: .22
 .أبداً 4  نًا                        يا.أح3                          .غالباً 2 ائمًا                 .د1
 

 انظر إلى المتكلم أثناء حديثه في تعاملي مع اآلخرين خارج الصف: .23
 .أبداً 4  نًا                         .أحيا3 ًا                         .غالب2      .دائمًا           1
 

 ية أكثر من الدروس التعاونية:تساعدني الحلقات األدبية على تنمية المهارات االجتماع .24
 .أبداً 4  نًا                          .أحيا3 ًا                        .غالب2  .دائمًا               1
 

 التعلم التعاوني يعطيني المزيد من الدافعية الداخلية: .25
 .أبداً 4                        نًا    .أحيا3 ًا                        .غالب2 .دائمًا                1
 

 سيطرة أحد األعضاء تؤثر على نجاح المجموعة التعاونية: .26
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 .أبداً 4 ًا                           .أحيان3 ًا                        .غالب2 .دائمًا                1
 

 أعيد صياغة أفكار اآلخرين أثناء عملي في المجموعة  التعاونية: .27
 .أبداً 4   انًا                       .أحي3            .غالبًا             2                   .دائماً 1
 

 أجد صعوبة في طلب المساعدة والتوضيح من أعضاء المجموعة خالل الدروس التعاونية: .28
 .أبداً 4            نًا              .أحيا3 ًا                        .غالب2  .دائمًا                 1
 

 أعزز اآلخرين قواًل أو فعاًل أثناء تعاملي معهم خارج الصف: .29
 .أبداً 4  نًا                         .أحيا3   لبًا                     .غا2  .دائمًا                 1
 

ص يساعدني السفر المتكرر على تنمية المهارات االجتماعية التعاونية أكثر من الحص .30
 التعاونية:

 .أبداً 4  نًا                       .أحيا3                         .غالباً 2  .دائمًا                  1
 

 أشعر أن التعلم التعاوني يساعدني على زيادة العالقات اإليجابية بين الفئات غير المتجانسة: .31
 .أبداً 4  نًا                          .أحيا3       ًا                .غالب2  .دائمًا                  1
 

 على مدى استمتاعي وتطبيقي للمهارات التعاونية: اً أشعر أن للمعلم/للمعلمة أثر  .32
 .أبداً 4                       .أحيانًا      3   لبًا                     .غا2  .دائمًا                 1
 

 جموعة يؤثر على نجاح المجموعة التعاونية:ال مباالة أحد أعضاء الم .33
 .أبداً 4   انًا                          .أحي3 ًا                      .غالب2  .دائمًا                 1
 

 ابحث عن طرق لتذكر األفكار خالل العمل مع المجموعة التعاونية: .34
 .أبداً 4    يانًا                         .أح3       بًا                .غال2  .دائمًا                 1
 
 

 ال أستطيع طرح أسئلة عميقة أثناء العمل مع المجموعة: .35
 .أبداً 4.أحيانًا                               3     .غالبًا                 2  .دائمًا                1
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 ي تركز على العمل:ساعدني التعلم التعاوني على زيادة السلوكات الت .36

 .أبداً 4    يانًا                      .أح3 ًا                       .غالب2 .دائمًا                  1
 

 وتطبيقي للمهارات التعاونية: ،أشعر أن أعضاء المجموعة يؤثرون على مدى استمتاعي .37
 .أبداً 4   انًا                       .أحي3  بًا                     .غال2دائمًا                   .1
 

 أتأكد من فهم األعضاء أثناء العمل: .38
 .أبداً 4   انًا                         .أحي3   لبًا                  .غا2   .دائمًا                1
 

 األفكار بدل األشخاص: أجد صعوبة في نقد .39
 .أبداً 4     حيانًا                    .أ3                    لبًا    .غا2   .دائمًا                1
 

 أطلب تفسيرًا إلجابة عضو المجموعة: .40
 .أبداً 4   انًا                       .أحي3  بًا                     .غال2    .دائمًا               1

 تعلم أعضاء المجموعة:تجاه أشعر بالمسئولية  .41
 .أبداً 4    يانًا                      .أح3  .غالبًا                     2           .دائمًا        1
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 : أسئلة مجموعات التركيز:4الشكل -
 
 الفعالية المهارات التعاونية اإلستراتيجية 

السؤال 
 األساسي

األساس في تقديم ما 
المهارات التعاونية ؟ ومتى 

ليم مهارة يتم االنتقال إلى تع
 جديدة؟

ما مدى نجاح استخدام التعلم 
التعاوني في تطبيق الطالبات 

 للمهارات التعاونية؟

كيف تقيسين إتقان الطالبات 
 لتطبيق المهارات التعاونية؟

 هل تعلمين ما - العلم
االستراتيجيات المستخدمة 

لمهارات المختلفة عن لتعليم ا
لزمك مراجعة غيب؟ أو هل ت

ير الكتاب عند تحض
 الحصص التعاونية؟

هل يمكنك التحدث عن  -
المهارات التعاونية التي 

 تستخدمها الطالبات؟
 )داخل و خارج الصف(

المؤشرات التي تقيسين  ما  -
 بها تعلم الطالبات للمهارة؟

ما دور المدرسة في تيسير  - التطبيق
م التعلم التعاوني؟ تحدثي تقدي

 عن ذلك.
هل يوجد تنسيق مع  -

األخريات في تعليم  المعلمات
 المهارات؟ كيف؟

هل يوجد استمرار واتساق  -
في تطبيق المهارات؟ تحدثي 

 .عنه

تحدثي عن االحتياجات  -
الالزمة لتعليم المهارات 
التعاونية المختلفة )عدد 

تحضير، و أدوات، و حصص، 
حضور و حضور الطالبات، و 

 المشرفات....(.
هل واجهت صعوبة في  -

لبات؟ توصيل المهارات للطا
 كيف؟

هل تم تغيير طريقة  -
لكي تكون  ؛تدريس المهارة

 أكثر فعالية للوصول للطالبة؟

شعورك نحو التعلم  ما - االتجاهات
 التعاوني؟

وجد استراتيجيات هل ت -
أخرى )غير التعلم التعاوني( 
لها فعالية أكبر في تطوير 

وغرس المهارات لدى 
 .طالباتنا؟ اذكريها

داعية إب اُ هل الحظت طرق -
ق المهارات لدى لتطبي

 الطالبات؟
المهارات األكثر  ما -

استخدامًا من قبل الطالبات 
 )من غير توجيه المعلمة(.

هل لديك تعليق على  -

هل توقعاتك عن قدرة  -
الطالبات في تطبيق المهارة 

 واقعية؟
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ت طالباتنا االجتماعية قدرا
للتعلم  بعد تعرضهن  

 التعاوني؟
 
 األولى لمقابالت الطالبات: : األسئلة5الشكل -
 

 هل سبق وعملت في مجموعات تعاونية داخل الصف؟ -1
 هل تطلب منك المعلمة الجلوس في مجموعات تعاونية؟ -2

 في المجموعات التعاونية؟ سلبي نحو ما تتعلمين تشعرين بشعور إيجابي أم هل -3

 باعتقادك هل المهارات التعاونية مهمة؟ لماذا؟ -4

عند معرفة المهارات التعاونية، أو عدم معرفتها؟ إذا كان نعم : كيف  باعتقادك هل أنت أفضل حال -5
 بأنك أفضل؟ ينتشعر 

 هل تثقين بأعضاء فريقك في المجموعة التعاونية؟ -6

 بإنهاء العمل بشكل صحيح؟ هل أنت على ثقة بأن عضوات مجموعتك التعاونية سيقمن -7

تعملي ة العادلة، هل تستطيعين أن قوم بالمشاركإحدى عضوات  مجموعتك ال تلو كنت تعتقدين بأن  -8
 ؟شيئًا لها

 لتعليم المهارات؟ اُ كبير  اُ هل تعتقدين بأن المعلمة تصرف وقت -9

 هل تعرفين ماذا يعني االحتفال باإلنجازات؟ -10

 ها داخل الصف في حياتك اليومية؟نباستخدام المهارات التعاونية التي تستخدمي هل قمت -11

 .اوني؟ اشرحي ذلكهل تعتقدين بأنك جيدة في التعلم التع -12

 هل تشعرين باإلحراج عند التدرب على أي مهارة؟ -13

 به من خالل المجموعات التعاونية هو عمل مزيف؟ نهل تشعرين بأن أي عمل تقومي -14

مجموعتك أثناء العمل في المجموعات  عضواتهل تشعرين بالتشجيع من قبل المعلمة أو  -15
 التعاونية؟

 قدمي مثااُل.؟ مهارة تعلمتها نهل تعرفين متى تستخدمي -16

 :تطبيقهامن هذه المهارات، أي منها أصعب في  -17

 التشجيع 
 السؤال عن تبرير 

 في المجموعة ة عن تعلم اآلخرياتأكون مسئول 

 ةالنظر إلى المتحدث 
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 األفكار وليس األشخاص نقد 

 معرفة نقاط االختالف في المجموعة 

 سيزيد من نجاحك؟استخدامك للمهارات التعاونية بأنه  ينهل تشعر  -18
 في مجموعتك؟تعمله اآلخريات هل تهتمين بما  -19

 وتذكرين زميلتك عندما ال تستخدم المهارة بطريقة صحيحة؟ ،هل تقفين -20

 في مجموعات تعاونية؟ أالَّ ُتلزميهل تتمنين  -21
 
 : أسئلة المقابالت مع الطالبات بعد التعديل:6الشكل -
 

 ماذا تعرفين عن التعلم التعاوني؟ .1
 علم التعاوني؟متى بدأت استخدام الت .2

 هل تفضلين العمل في مجموعات تعاونية؟ اذكري السبب؟ .3

 المهارات التعاونية؟ ما  .4

 ها؟نالمهارات التعاونية التي تعلمتها؟ تحدثي عنها؟ كيف تستخدمي ما  .5

 هل المهارات التعاونية مفيدة؟ لماذا برأيك؟ .6

 عند استخدامك للمهارات التعاونية؟ كيف تشعر اآلخريات .7

 ؟ كيف؟مهارات صعبهل تطبيق ال .8

كيف تجلسين في الصف خالل الحصص التعاونية؟ هل تريدين الجلوس بطريقة  .9
 مختلفة؟

 العمل في مجموعات تعاونية؟ اتجاهشعورك  ما .10

هل يحتاج التعلم التعاوني إلى تحضير بطرق مختلفة عن الحصص  .11
 العادية؟كيف؟

 
 : أسئلة المقابالت مع المعلمات:7الشكل -
 

 المجموعة التعاونية المثالية لخريجاتنا؟برأيك ما صفات  .1
 في السنة / الشهر / األسبوع؟ تعدينها، وتطبقينهاكم حصة تعاونية تقريبا  .2

 ها بصفوفك؟مهارات التعاونية التي علمتال ما .3

  ألكبر صف منهن؟ها ماالمهارات التعاونية التي علمت .4

 هل علمت نفس الصف العام الماضي؟ .5
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 هارات التعاونية؟هل اضطررت إلعادة تعليم الم .6

 بالمهارات التعاونية؟ نكيف تبدئين بإعطاء المهارات للصف عموما؟ على أي أساس تبدئي .7

 ما السبب في إعادة إعطاء المهارة للصف الجديد؟ .8

الطالبات قبل  المهارات التعاونية المعروفة لدى هل تكشفين للصف الجديد منذ بداية العام عن .9
 البدء بالتعاوني؟ كيف؟

 لممكن معرفة إن كانت الطالبة أتقنت المهارة أم ال؟هل من ا .10

 غير تراكمية؟ مستراتيجية التعاونية تراكمية أهل اال .11

 ؟المهمة بناء على المهارة المعطاة هل تختارين .12

 لماذا؟ ماهي مهارات التخمير؟ هل وجدت الفرصة لتعليمها في الصفوف؟ .13

ن كان  تعليم أو أنإلى هل تعتقدين بأن مهارة التخمير تحتاج  .14 طالباتنا لديهن هذه المهارة؟ وا 
 ، من أين امتلكن هذه المهارة؟اُ هذا صحيح

ها؟ مثال يتوسعن في أجوبة ما سبب استخدام طالباتنا لمهارة التخمير إذا لم يتدربن علي .15
 عليها؟ تسبر أسئلة، من أين يكتسبن هذه المهارة إن لم يتدربن ،العضوات

 ؟سب رأيكح ما المجموعة التعاونية المثالية .16

، ما المهارات التعاونية 1992بما أننا نعتبر مدارسنا تطبق إستراتيجية التعلم التعاوني منذ عام  .17
 ؟حسب رأيكالتي يجب على خريجاتنا ممارستها 

لدروس التعلم  عمله للتأكد من تحضير الطالبات -حسب رأيك–مالذي من الممكن شخصيا - .18
 ؟لطريقة المثاليةليمارسن المهارات التعاونية با التعاوني

 

 

 


