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  :ملخص الدراسة 
في تنمیة التحصیل ومھارات العمل ) kagan(فاعلیة تدریس العلوم باستخدام نماذج كیجان 

  الجماعي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدینة مكة المكرمة
   ھدفت ھذه الدراسة إلى بحث فاعلیة تدریس العلوم باستخدام نماذج كیجان في تنمیة التحصیل 

وحاولت . عمل الجماعي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدینة مكة المكرمةومھارات ال
ما فاعلیة تدریس العلوم باستخدام نماذج كیجان في : "الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئیس التالي

تنمیة التحصیل ومھارات العمل الجماعي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدینة مكة 
 عن السؤال الرئیس واختبار الفرضیات؛ تمَّ استخدام المنھج التجریبي ، ولإلجابة"المكرمة؟

والتصمیم شبھ التجریبي ذي المجموعتین التجریبیة والضابطة، وتم بناء اختبار تحصیلي، ومقیاس 
طالبة من ) ٤٩(وُطبِّقت الدراسة على عینة عشوائیة بلغ عدد أفرادھا . لمھارات العمل الجماعي

طالبة للمجموعة ) ٢٤(ي المتوسط في مدرسة أبي شعیب للبنات بمكة المكرمة، طالبات الصف الثان
طالبة ) ٢٥(، و)درسن وحدة الطاقة الحراریة والموجات باستخدام نماذج كیجان(التجریبیة 

، وتم )درسن وحدة الطاقة الحراریة والموجات باستخدام الطریقة االعتیادیة(للمجموعة الضابطة 
  .للمجموعات المستقلة كأسلوب إحصائي لتحلیل بیانات الدراسة) ت(استخدام اختبار 

  :    وتوصََّلت الدراسة إلى النتائج التالیة
بین متوسطي درجات طالبات ) ٪٠٥,٠( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى -١

المجموعة التجریبیة التي درست العلوم باستخدام نماذج كیجان والمجموعة الضابطة التي 
 العلوم بالطریقة الُمتََّبعة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي لصالح المجموعة درست

  .التجریبیة ذات المتوسط األكبر في التحصیل
بین متوسطي درجات طالبات ) ٪٠٥,٠( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى -٢

موعة الضابطة التي المجموعة التجریبیة التي درست العلوم باستخدام نماذج كیجان والمج
درست العلوم بالطریقة الُمتََّبعة في التطبیق البعدي لمقیاس مھارات العمل الجماعي لصالح 
المجموعة التجریبیة ذات المتوسط األكبر في مھارات العمل الجماعي لكل ُبعد على ِحَدة 

  .وألبعاد مھارات العمل الجماعي مجتمعة
بین متوسطي درجات طالبات ) ٪٠٥,٠(صائیة عند مستوى  توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إح-٣

المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي بین التحصیل الدراسي ومھارات العمل الجماعي، 
متوسطة طردیة بین التحصیل ومھارات العمل الجماعي، أي ُكلَّما زادت مھارات العمل زاَد 

  . التحصیل
  :   ومن أبرز التوصیات الخاصة بالدراسة

 استخدام نماذج كیجان في تدریس مقررات العلوم والمقررات األخرى لمختلف المراحل -١
  .الدراسیة

 تفعیل دور مھارات العمل الجماعي في تدریس مقررات العلوم؛ لكونھا تزید من نشاط الطالبات -٢
  . وُتحفِّز على التعلم

 في جمیع المقررات  ضرورة تدریب الطالبات المعلمات على مھارات العمل الجماعي-٣
واألنشطة؛ لما لھا من أثر إیجابي في تعمیق قیم التعاون والتفاعالت االجتماعیة التي نحتاج 

  .إلیھا في ظّل مھارات المستقبل
  . وضع آلیة ُمحدَّدة وأدلة وبطاقات خاصة لتعزیز مھارات العمل الجماعي-٤

  )لجماعي العمل ا- تدریس العلوم -نماذج كیجان : ( كلمات مفتاحیة
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The effectiveness of teaching science’s  kagan models to develop 
intermediate  female school students’  achievements and 

teamwork skills in  Makkah 
Abstract 
   This study aimed to investigate the effectiveness of teaching science by 
Kijan models to develop achievements and skills of teamwork among second 
intermediate students in Makkah. The study answers the following main 
question: what is the effectiveness of teaching science using Kijan models in 
achievement development and group work among second intermediat 
female students in the city of Makkah.  To answer the main question and 
test the hypotheses, experimental and semi-experimental design were used 
with the experimental and the control groups.  An achievement test and a 
scale of teamwork skills were constructed. The study was applied to a 
random sample of (49) second intermediat female students at the Abu 
Shuaib Girls School in Makkah, (24) to the experimental group (studied the 
unit of Thermal  Energy and Waves using Kijan models) and ( 25 ) students 
for the control group (studied the unit of Thermal  Energy and Waves using 
the normal approach). T-test of independent groups was used to analyze the 
data. 
   The results of the study showed as following: 
1- There are statistically significant differences at the level  ( α=0.05) 

between the mean scores of the experimental group who studied  science 
using Kijan models and the control group who studied  science using the 
normal approach  in the post-test for the benefit of the experimental group 
with the greatest achievement. 

2- There are statistically significant differences at  the level  ( α=0.05) 
between the mean scores of the experimental group who studied  science 
using Kijan models and the control group who studied  science using the 
normal approach in the post application of the scale of  teamwork skills 
for the benift experimental group with the greatest mean scores for both, 
individual dimension of the teamwork skills and the dimensions of 
collective teamwork skills combined. 

3 - There is a significant correlation relationship at the level ( α=0.05) for the 
mean scores of the experimental group in the post-implementation 
between the  acadmic achievement  and  the teamwork skills; in other 
words the more the  teamwork skills, the higher the achievement. 

   The Recommendations of the study: 
1 – Using Kijan models in teaching different educational courses in general, 

and science course in particular for different school grades. 
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2 – Applying the role of teamwork skills in teaching science courses to 
increase the students' performances and their active participations, which 
leads to support learning and achievement. 

3 – It is necessary to train pre-service female teachers on skills of teamwork 
in all educational courses and activities which reflects a positive impact in 
deepening of the future values of cooperation and social interactions that 
Students need. 

4. Draw a specific mechanism, evidences and notice cards to enhance 
teamworking skills. 

Key words: (kagan models - teaching science’s  - teamwork skills) 

  :مقدمة
تشھد المملكة العربیة السعودیة الكثیر من التغیرات والتطورات، وبدا ھذا واضًحا في النظام 
التعلیمي متمثًلا في الجودة والحصول علیھا في جمیع جوانب العملیة التعلیمیة وتقویتھا من طلبة 

وبالتحدید النظریة (ي التعلیم ومعلمین ومناھج، وكّل ھذه التغیرات جاءت نتیجة النظریات الحدیثة ف
، والتسارع الكبیر الذي یشھده القرن الحادي والعشرون في التعلیم، واھتمام التربویین في )البنائیة

السنوات األخیرة اھتماًما كبیًرا باالستراتیجیات واألنشطة التي تجعل الطالب محوًرا لعملیة التعلم 
لحركة والمرح، وُتنفَّذ بشكل جماعي تعاوني ُیعزِّز والتعلیم، خاصًة تلك التي تخلق جوا من ا

  .المسؤولیة الفردیة مع المسؤولیة الشخصیة
ولتحقیق أھداف التربیة في جعل الطالب المحور األساسي في عملیة التعلم؛ وضَع التربویون 

في المناھج استراتیجیاٍت لِقَیت اھتماًما متزایًدا في اآلونة األخیرة؛ إذ أّدت إلى إعادة النظر 
الدراسیة، والعمل على تطویرھا، بحیث تتضمَّن مفاھیَم ومعارَف وأنشطًة ومھاراٍت ُتسھم في تفعیل 
دور المعلم في التعامل معھا بشكل ُیحقِّق أھدافھا الُمّتِفقة مع خصائص الطلبة وخبراتھم السابقة، 

ریس، وِمن َثمَّ استخدام ما وذلك من خالل القدرة على اختیار فعالیة طرق وأدوات وأسالیب التد
ُیثبت فعالیتھا بما یسھم في تحقیق األھداف وتعلُّم أفضل للمفاھیم العلمیة؛ بغیة الوصول بالطلبة إلى 

الكحلوت، (مستوى تحصیل أعلى، وزیادة وعیھم بأھمیة ما یتعلمونھ في حیاتھم العلمیة والعملیة 
٢: ٢٠١٢.(  

وھندستھ بطریقٍة ما إلحداث التعلم، وھدفھ إحداث فالتدریس نشاط تواصلي یتم تصمیمھ 
تغییرات مرغوبة في سلوك المتعلم وإكسابھ المعلومات والمعارف واالتجاھات والقیم المرغوبة 

والمعلم ھو الذي یختار وُیحدِّد طریقة التدریس المناسبة لطلبتھ، وُیفسح المجال لھم . التي نسعى إلیھا
الجّو المناسب وتوجیھ أنشطتھم وتقویمھم؛ لذا على المعلم أن یستجیب للتعلم بأنفسھم، وذلك بتھیئة 

لمطالب العصر والتغیرات االجتماعیة للمجتمع الذي یعیش فیھ، بحیث یقوم بتشكیل ھذا الجیل 
  .وإعداده إعداًدا یلیق بھ

 ،)م١٩٨٠(ومن ھنا بدأت فكرة سبنسر كیجان المعلم بالوالیات المتحدة األمریكیة في عام 
سمحت ) م١٩٨٥(والذي قام في بدایة الثمانینیات بوضع نماذج خاصة بطرائق التدریس، وفي عام 

بعض المدارس لكیجان ببدء التجربة من خالل استخدام بعض النماذج التي ُتَعّد ھیكًلا أساسیا لكّل 
 فھي لیست درس ویمكن ملؤھا بأّي محتًوى كان، حتى تصبح شكًلا واضًحا في ذھن المعلم؛ وِمن َثمَّ

الذي ) نشاًطا= محتوى + نموذج (أنشطة، إنما ھي نماذج یضاف إلیھا محتًوى حتى ُتصبح نشاًطا 
  ).٢: ٢٠٠٩الدیب، (ُیحقِّق الھدف التعلیمي المنشود 
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ولقد أشار كیجان إلى أنھ من خالل التفاعل بین نموذٍج ما ومحتوى المادة الدراسیة یتكوَّن 
لمعلم من تحقیق كّل ھدف من أھداف الدرس، وذلك عن طریق تحقیق التفاعل النشاط؛ مما ُیمكِّن ا

بین النموذج والمحتوى، حیث إن ھذه النماذج ُمصمََّمة بعنایة من ِعّدة خطوات ُتنظِّم تفاُعل الطالب 
مع بعضھم ومع المحتوى األكادیمي ومع الُمعلِّم، وھي سھلة االستخدام والتعلم، وتدعم التطبیق 

ر المستدام، كما تتماشى ھذه النماذج مع كل المحتویات نظًرا إلى َتنوُّعھا وَتنوُّع مجاالت والتطوی
  ).Kagan, 2014(استخدامھا؛ لذا فھي تناسب أّي نشاط صفّي 

نموذًجا، ثم طوَّر فریق العمل المتعاون مع كیجان ھذه ) ٦٥(ولقد وصل عدد ھذه النماذج إلى 
نموذج تعلیمي، وھذه النماذج من أقوى ) ٢٠٠( أكثر من النماذج لیصل عددھا اآلن إلى

استراتیجیات التعلم التعاوني؛ حیث إن نماذج كیجان تجمع بین التعلم النَِّشط والتعلم التعاوني؛ فھي 
ُمصمََّمة لتحقیق أھداف مختلفة؛ كتنمیة مھارات التفكیر، ورفع التحصیل الدراسي ومھارات بناء 

، كما تتمیَّز بأنھا بیئة ُمحفِّزة للعمل داخل الفصل )٢٥٣: ٢٠١٧جم الدین، ن(الفریق للعمل الجماعي 
الدراسي، من خالل عمل أعضاء المجموعة كوحدة واحدة، واإلحساس المشترك بالمسؤولیة تجاه 
المھام المطلوب إنجازھا، وإنجازھم للعمل المطلوب في وقت أقل، حیث ُیحَسب نجاح المجموعة 

  .َسب النجاح للمجموعة ككلبحصول الفریق على ِن
لذا فإن الطلبة الذین یعملون بشكل مجموعات َتعاُون یسیطرون على المادة التعلیمیة أكثر من 
الذین یعملون بشكل فردي؛ ألنھم یعملون إلنجاز مھمة معینة، فكلٌّ یساعد اآلخر في إنجازھا؛ مما 

ل اآلراء واألفكار في أجواء منسجمة بعیدة یؤدي إلى تنمیة الجانب االجتماعي بینھم من خالل َتباُد
عریق، (عن التوتر، وانغماس جمیع األعضاء ككل في العمل، وعدم االعتماد على شخص واحد 

٢: ٢٠٠٩.(  
ویتطلب تدریس العلوم لبناء المعرفة، وتشكیل المعاني، والتفكیر في الظواھر والتوصل إلى 

مشاركَة المتعلم االجتماعیة، وتفاُعل المتعلمین مع المعلم -المفاھیم، واكتساب لغة االتصال العلمیة 
ویؤكد . وفیما بینھم؛ فاألفراد یتلقَّْون المعلومات عن طریق رؤیة الغیر لألشیاء وكیفیة التعامل معھا

 حیث یرى أن العمل الجماعي في تدریس العلوم یرتبط بعملیة Parkinoson (238:2004)ذلك 
وجھات النظر؛ فھو یعطي الفرصة للطالب للتحدث عن فھمھم والعمل مع تباُدل األفكار واآلراء و

وُتَعّد نماذج كیجان من الطرق الفّعالة التي تقوم على . اآلخرین إلنشاء المعرفة بصورة جماعیة
  .المشاركة االجتماعیة من جانب المتعلمین

الم، وفي مختلف ولقد أشارت دراسات وأبحاث كیجان إلى أن األطفال في جمیع أنحاء الع
كما . مراحلھم الدراسیة، عندما یتم اختبارھم في حاالت معینة فإنھم یستجیبون بصورة تعاونیة أكثر

أشارت إلى أن تطبیق نماذج كیجان داخل الصف الدراسي ساعدت المعلمین على تنظیم َتفاُعل 
  ).kagan, 2013(الطالب وَتعاُونھم داخل الصف، ونتج عنھا إنجازات أكادیمیة أفضل 

إلى أن نماذج كیجان تستبدل ) ٢٠٠٩(، وسامر عریق )٢٠٠٨(وأشار كلٌّ من أمیمة أمین 
االعتماد القوي على طرق التعلیم التقلیدیة المتمحورة حول المعلم بأكبر مجموعة عالمیا من 

 إیجابیة في السیاسات التعلیمیة المتمحورة حول التالمیذ، وذلك یدل على أن ھذه النماذج تعطي نتائج
اإلنجاز األكادیمي، وتطویر مھارات التفكیر، وتطویر المھارات االجتماعیة، باإلضافة إلى الذكاء 

وتعتمد نماذج كیجان على مبدأ التعلم . العاطفي وحب المدرسة والصف والذات واآلخرین والتعلم
  .الدراساتالتعاوني، فھو مطلب أساسي لما لھ من فوائد عدیدة للمتعلمین قد أثبتتھا 

إحدى الطرق التي ُتعزِّز التعاون، وفي توظیفھا حلٌّ ) Kagan(ولذلك، ُتَعّد نماذج كیجان 
للكثیر من مشكالت التدریس، وإكساب الطالب قیًما جدیدة؛ مما ینعكس إیجاًبا في المحصلة النھائیة 
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ة التي تناولت نماذج كیجان وبناًء على نتائج بعض األبحاث والدراسات السابق. على العملیة التعلیمیة
والتي حثَّت على استخدامھا في العملیة التعلیمیة لما لھا من دور في توجیھ اھتمامات الطالب 
وإشراكھ في العملیة التعلیمیة، وتحسین مھارات العمل الجماعي بشكل عام وتعلُّم العلوم بشكل 

ة تدریس العلوم باستخدام نماذج خاص؛ نبعت فكرة البحث الحالي محاولًة للتعرف على مدى فاعلی
في تنمیة التحصیل ومھارات العمل الجماعي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط ) kagan(كیجان 

 .بمدینة مكة المكرمة
  :مشكلة البحث

م بمدینة ٢٠١٨ناقش المؤتمر الدولي لتقویم التعلیم، والذي ُعقد في شھر دیسمبر من عام 
؛ مما كان دافًعا قویا "تنمیتھا وتقویمھا: مھارات المستقبل" مجال الریاض، آخَر المستجدات في

إلى ضرورة ) ١٩: ٢٠١٨(إلجراء ھذه الدراسة، حیث أشارت كثیٌر من الدراسات كدراسة ھورنر 
في ظل التحدیات ) اإلبداع، والتفكیر، والتواصل، والتعاون: مثل(تنمیة عدد من المھارات 
التي أشارت إلى ) ٢٠: ٢٠١٨(وجیة والتقدم الصناعي، ودراسة باتریك والتغییرات العلمیة والتكنول

أن تحقیق تعلم وتعلیم الكفایات یتم عن طریق فرق التدریس التعاونیة وتنمیة مھارات العمل 
الجماعي لالحتفاظ بالمحتوى وإفساح المجال لمھارات القرن الحادي والعشرین، كما أشارت النجار 

التعاون، والعمل ِضْمن : ات المستقبل ُمصنَّفة في أربعة مجاالت، منھاإلى أن مھار) ٢٦: ٢٠١٨(
  .فریق

ضرورة االھتمام بالعمل الجماعي، وتنمیة ) ٧: ٢٠٠٩(وفي ھذا الصدد أكدت حسناء الدیب 
اتجاھات إیجابیة لدى التالمیذ نحوه؛ ویأتي ھذا من كون العصر الذي تحیاه المجتمعات البشریة 

 بأن العمل الجماعي ال یقّل أھمیًة عن العمل الفردي، بل ربما یكون أكثر أھمیة؛ یتطّلب االعتراف
ألنھ ُیحدِّد الدور الذي یمكن للفرد القیام بھ منفرًدا أو في إطار مجموعة، وتنبع ھذه األھمیة من 

ث حاجة الفرد إلى أن یعیش مع جماعة یؤثر فیھا ویتأثر بھا، ومن خالل َتفاُعلھ معھا یتعّلم؛ حی
یكتسب معارَف، ومھاراٍت، وقیًما، واتجاھاٍت، وطرًقا للتفكیر تجعلھ أكثر قدرًة على الحیاة بتوافقھ 

  .مع نفسھ ومع اآلخرین
التي شخََّصت الواقع بالمملكة - ) ٨١: ٢٠١٨خجا وحافظ، (وفي ظّل ذلك أوضحت دراسة 

ھارات، ال سیما مھارات التواصل  أّن ھناك قصوًرا عاما لدى األجیال في الم-العربیة السعودیة
  .والتعاون

وفي ضوء ما سبق، ومن خالل عمل الباحثة ُمشِرفًة للتدریب المیداني على طالبات العلوم؛ 
َتبیَّن أن ھناك انخفاًضا في مستوى التحصیل لدى طالبات العلوم، ولقد كانت المحاوالت لمعالجة ھذا 

ئل أو أنشطة، لكن مع غیاب المناقشة الجماعیة، وتباُدل االنخفاض بتبسیط المحتوى أو إثرائھ بوسا
المعلومات واآلراء؛ مّما حَدا بالدراسة إلى البحث عن أسالیب أو طرق أو استراتیجیات جدیدة فّعالة 
وھادفة وأكثر جاذبیًة وتأثیًرا في سلوك الطالبات، تستھدف تطویر العملیة التعلیمیة وَرْفع مستوى 

  .ت في مادة العلومالتحصیل لدى الطالبا
إلى أن تدریس ) ٢٠١١ العمودي، -٢٠٠٦بافودة والبعلي، (ولقد أشارت دراسة كلٍّ من 

العلوم في المدارس تولي اھتمام كبیر على الجانب المعرفي التي تعتمد على طریقة اإللقاء، وإن 
  .كانت ھناك أنشطة ومصادر تعلُّم فإنھا ال ُتفعَّل بصورة وظیفیة

ء اإلحساس بمشكلة البحث من خالل الزیارات المیدانیة لبعض المدارس بحكم عمل كما جا
الباحثة ُمشِرفًة على طالبات التربیة العملیة، حیث الحظت أّن ھناك ضعًفا في مھارات العمل 
الجماعي داخل الفصول الدراسیة رغم جلوس الطالبات في شكل مجموعات تعاونیة؛ وذلك ألن 
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سیطرة السلوك الفردي لدى بعض : لتي تعوق العمل الجماعي، من بینھاھناك بعض العوامل ا
الطالبات، وتھرُّب بعضھن من العمل مع المجموعة، وأّن البعض لیس لدیھن میل أو اھتمام بالعمل 

إلى أن التعلم التعاوني من االستراتیجیات ) ٢٠١٣(مع المجموعة؛ فقد أشار كلٌّ من بتلر ووستون 
ا، وأن كثیًرا من المعلمین یعتقدون أنھم یستخدمون التعلم التعاوني في التدریس، التي ُأسيء تطبیقھ

  .لكن في الواقع ھم یفتقرون إلى عناصر التعلم المتبادل اإلیجابي
وُتَعّد نماذج كیجان أحد االتجاھات الحدیثة في مجال التعلیم التي تھدف إلى ربط التعلم بالعمل 

أن نماذجھ سھلة ) Kagan, 2016(ب الطلبة، حیث یرى كیجان والمشاركة اإلیجابیة من جان
وبسیطة تثیر دافعیة الطالب وُتناسب جمیع مستویاتھم؛ لذلك ُیَعّد نھج كیجان مختلًفا وال یشبھ أّي 
نھج آخر في التعلم التعاوني؛ إذ تعمل نماذجھ على بناء ِفرق تعلیمیة قویة متصلة ببعضھا على ھیئة 

  .بة اإلدارة واإلتقان والتفكیر، إضافًة إلى إكسابھم مھاراٍت اجتماعیًة متنوعةشبكة، ُتعلِّم الطل
وانطالًقا من االتجاھات الحدیثة في التربیة والتعلیم، وفي ظّل ما ینادى بھ من أھداف 
مھارات المستقبل التي ُتنظِّم طرق التفاعل بین األفراد في المجتمع، وألّن تدریس العلوم یتطّلب 

 المتعلم االجتماعیة، ونظًرا إلى أن نماذج كیجان تستلزم من الطالبات العمل في مجموعات مشاركة
متعاونة إلنجاز مھام التعلم؛ لذلك تتوّقع الباحثة أن التعلم بھذه النماذج قد یفید الطالبات في تنمیة 

ة وتصاغ في التحصیل، وتنمیة مھارات العمل الجماعي؛ وِمن َثمَّ تتحّدد مشكلة الدراسة الحالی
  :السؤال الرئیس التالي

في تنمیة التحصیل ومھارات العمل ) kagan(ما فاعلیة تدریس العلوم باستخدام نماذج كیجان 
  الجماعي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدینة مكة المكرمة؟

  :   وتفرَّع من ھذا السؤال الرئیس األسئلة التالیة
في تنمیة التحصیل لدى طالبات ) kagan(خدام نماذج كیجان   ما فاعلیة تدریس العلوم باست-١

  الصف الثاني المتوسط بمدینة مكة المكرمة؟
في تنمیة مھارات العمل الجماعي ) kagan( ما فاعلیة تدریس العلوم باستخدام نماذج كیجان -٢

  لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدینة مكة المكرمة؟
ن متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة في االختبار التحصیلي  ما العالقة االرتباطیة بی-٣

  ومقیاس مھارات العمل الجماعي بعدیا؟
  :فروض البحث

بین متوسطي درجات طالبات ) ٪٠٥,٠( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى -١
ضابطة التي المجموعة التجریبیة التي درست العلوم باستخدام نماذج كیجان والمجموعة ال

  .درست العلوم بالطریقة الُمتََّبعة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي
بین متوسطي درجات طالبات ) ٪٠٥,٠( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى -٢

المجموعة التجریبیة التي درست العلوم باستخدام نماذج كیجان والمجموعة الضابطة التي 
  .ة الُمتََّبعة في التطبیق البعدي لمقیاس مھارات العمل الجماعيدرست العلوم بالطریق

بین متوسطي درجات ) ٪٠٥,٠( ال توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى -٣
طالبات المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي بین التحصیل الدراسي ومھارات العمل 

  . الجماعي
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  :أھداف البحث
في ) kagan(بحث إلى التعرف على فاعلیة تدریس العلوم باستخدام نماذج كیجان    ھدف ھذا ال

تنمیة كلٍّ من التحصیل ومھارات العمل الجماعي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدینة مكة 
المكرمة، وَبْحث العالقة االرتباطیة بین التحصیل ومھارات العمل الجماعي لطالبات الصف الثاني 

  .المتوسط
   :ھمیة البحثأ

  :   تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من خالل
ستكون ھذه الدراسة بمثابة تغذیة راجعة للمھتمین بتطویر طرق : القائمین على منھاج العلوم -١

تدریس العلوم، وقد یتّم تحسین طرق تدریس العلوم باستخدام نماذج كیجان، وتنمیة مھارات 
  .الطلبة التعاونیة للعمل الجماعي

سوف یستفید معلمو العلوم من ھذه البحث في التعرف على نماذج كیجان بوجھ عام، : المعلمین - ٢ 
وكذلك من نتائجھ في معرفة فاعلیة نماذج كیجان وتأثیرھا في تحسین مستوى التحصیل في 
مادة العلوم، وآلیات تنمیة مھارات العمل الجماعي من خالل ما سیضعھ بین یدي المعلمین 

  .   یمكن استعمالھا مباشرًة أو تطویرھا بما یتناسب مع صفوفھممن نماذج وطرق
حیث تفید ھذه الدراسة العاملین في حقل اإلشراف التربوي في َعْقد : المشرفین التربویین -٣

دورات تدریبیة للمعلمین، وَنْشر ُكتّیبات وتوزیعھا علیھم، والتي من شأنھا أن ُتبیِّن كیفیة 
  .جان في العملیة التعلیمیةوفاعلیة استخدام نماذج كی

یسھم ھذا البحث في استحداث طرق وأسالیب جدیدة لتعلُّم المواد الدراسیة المختلفة :  الباحثین-٤
بصفة عامة ومادة العلوم بصفة خاصة، حیث ھناك ندرة في الدراسات التي اھتّمت بأسلوب 

في عمل أبحاث مشابھة نماذج كیجان في مادة العلوم؛ وِمن َثمَّ یكون انطالقة للباحثین 
بمتغیرات أخرى، إضافًة إلى أن البحث قام بتطویر أداة لقیاس مھارات العمل الجماعي مما 

  .ُیَعّد خدمًة للباحثین
تسھم ھذه الدراسة في زیادة فاعلیتھم في التعلم، وتكوین شخصّیتھم، وخصوًصا في ھذه : الطلبة -٥

وھي المرحلة المتوسطة؛ والتي ُتَعّد مرحلة المرحلة العمریة التي سوف تتناولھا الدراسة 
  .مؤثرة وحاسمة في حیاتھم، وفیھا یتم تشكیل وتنمیة المھارات االجتماعیة لدیھم

  :حدود البحث
  :   وتتمثَّل حدود الدراسة في التالي

  . مدرسة أبي شعیب بمدینة مكة المكرمة:حدود مكانیة -١
ھـ، وقد استغرق زمن ١٤٣٩/ ھـ١٤٣٨ الدراسي  الفصل الدراسي الثاني للعام:حدود زمانیة -٢

 حصة، بواقع ثالث حصص أسبوعیا، ١٨، بمعدل )ستة أسابیع(تطبیق الدراسة شھًرا ونصًفا 
  . دقیقة٤٠وزمن الحصة ھو

، وھي الوحدة )الطاقة الحراریة والموجات( االقتصار على تدریس وحدة :حدود موضوعیة -٣
وسط بالمملكة العربیة السعودیة، كما اقتصرت الدراسة على الخامسة من كتاب الصف الثاني المت

في ضوء مناسبتھا لموضوعات دروس العلوم (استخدام أربعة عشر نموذًجا من نماذج كیجان 
 قلم -  المشاركة الثنائیة الوقتیة-  االستنتاج بالتتابع الدائري- تتابع دائري مستمر(، وھي )المحددة
 تعرَّف على -  ابحث عن نصفك اآلخر- انتِشْر جّد شاِرك لكیجان- الرؤوس المرقمة لكیجان- االثنین
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 مبعوث - مؤشر المراجعة- الترتیب المخفي- مكعب األسئلة-  البطاقات المروحیة لكیجان- الخطأ
  ). قاطرة التغذیة الراجعة- خاص

  . عینة من طالبات الصف الثاني المتوسط بمدرسة أبي شعیب بمدینة مكة المكرمة:حدود بشریة -٤
  :مصطلحات البحث

   :نماذج كیجان
أسلوب حدیث من أسالیب التعلم التعاوني القائم على النشاط المنظم : "   عرََّفتھا حسناء الدیب بأنھا

داخل الصف، حیث ھذه النماذج ُتشكِّل الھیكل األساسي لكل درس، وُتنظِّم قواعد وطرق النشاط فیھ 
  ). ٢٣، ص٢٠٠٩" (وكیفیة أدائھ
سلسلة من الخطوات أو اإلجراءات التي تعتمد على نشاط الطالبة، وتقوم : إجرائیا بأنھا   وُتعرَّف 

ھذه النماذج في أساسھا على تقسیم الطالبات في الفصل الدراسي إلى مجموعات صغیرة یتسم 
أفرادھا بتفاوت القدرات، وُیطلب منھن العمل والبحث والتجریب مًعا، والتفاعل فیما بینھن ألداء 

 ُمعّین، حیث من خالل ھذا التفاعل ُیعلِّم بعُضھن بعًضا، والجمیع یتحّمل مسؤولیة التعلم داخل عمل
المجموعة وصوًلا إلى تحقیق األھداف المرجّوة بإشراف من المعلمة وتوجیھھا، وبالتالي یؤدي ذلك 

  .إلى زیادة التحصیل وتحسین مھارات العمل الجماعي عند الطالبات
  : التحصیل

خلَّصھ : حصَّل الشيء، أي): "١٥٦: ٢٠١٣اللقاني والجمل، (فھ لغویا في المعجم الوجیز   تعری   
".                                    ما َبِقَي من الشيء: والتحصیل. خالصتھ أو نتیجتھ: وحاصل الموضوع، أي. ومیَّزه من غیره

مدى استیعاب الطالب لما َتعلَّمھ من : "اصطالًحا بأنھ) ٥٧: ٢٠١٣اللقاني والجمل، (وُیعرِّفھ      
  ".خبرات ُمعّینة من خالل َتناُولھ للمقرر الدراسي

مقدار استیعاب المتعلِّمة للمحتوى المعرفي لمقرر العلوم، ویقاس :  وُتعرِّفھ الدارسة إجرائیا بأنھ    
حدة بمجموع الدرجات التي تحصل علیھا طالبات الصف الثاني المتوسط من خالل دراستھن و

، ویتحدَّد بالدرجة التي تحصل علیھا الطالبة في االختبار التحصیلي )الطاقة الحراریة والموجات(
  .الذي أعدَّْتھ الدراسة لذلك
  :مھارات العمل الجماعي

اتحاد مجموعة من األفراد واالشتراك فیما بینھم، سواء كان : "  ُیعرَّف العمل الجماعي بأنھ    
عمل معین أو القیام على تحقیق أھداف ُمعّینة تصّب في مصلحة بشكل كلي أو جزئي، إلنجاز 

والعمل ِضْمن فریق ُیَعّد أحد األشكال التي تعتمد على مجموعة من األفراد یمتلكون ". الجمیع
مھارات عالیة، ومتقاربة، ومتكاملة، بحیث یتمتع كل عضّو في الفریق بمھارة تسّد النقص عند 

الفریق بمھارات عالیة، ونوعیة مختلفة، حیث یسعون إلى تحقیق زمیل آخر، وھكذا؛ حتى یكتمل 
ومن مھارات العمل . یھدف أحٌد من أفراده إلى الفوز أو التمیز الفردي مھمة جماعیة واحدة، وال

معرفة مھارات التواصل واالتصال بین أعضاء الفریق الواحد، إلى جانب مراجعة : ِضْمن فریق
مراقبة األداء بشكل دوري والسعي إلى تحسینھ، واحترام باقي  داخل الفریق، والسلوك الذاتي

  ).١٥: ٢٠١٧ھاني، (األعضاء أعضائھ، وقابلیة التعاون مع 
مجموعة المھارات الشخصیة واإلداریة التي ُتبدیھا الطالبة نحو عملھا :  وُیعرَّف إجرائیا بأنھ    

ویمكن قیاس تنمیتھا لدیھا من خالل الجماعي مع زمیالتھا في الفصل خالل وقت الحصة الدراسیة، 
 االھتمام بفریق –المصداقیة واألمانة (من حیث )  نادًرا- أحیاًنا- دائًما (مجموع محصلة استجاباتھا 
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على مقیاس مھارات العمل الجماعي الذي أعدَّْتھ الدراسة )  التعاون-  االنضباط وااللتزام –العمل 
  .لذلك

  :اإلطار النظري
  ذج كیجاننما: المحور األول

  :البنائیة
   ُیَعّد المنحنى البنائي من أحدث نظریات التعلم التي ُتركِّز على ما بداخل عقل المتعلم، وضرورة 
َرْبط التعلم الالحق بالتعلم السابق للمتعلمین، والبناء النشط من المتعلم المفكر لتشكیل معًنى خاصٍّ 

  . للمعارف عن طریق خبراتھ السابقة
 أنھ إذا كان النبات یبني غذاءه بنفسھ، ٔالیس األجدر: ائیة على فلسفة مفادھا   وتقوم البن

ٔاسمع فٔانسى، ٔارى (ولعّل المقولة أو الحكمة التربویة ! أن یبني معرفتھ بنفسھ؟) المتعلم(باإلنسان 
جل الفھم، قد یكون الجزء األخیر منھا ُیمثِّل قلب البنائیة، ٔاي التعلیم من ٔا) فٔاتذّكر، ٔاعمل فٔافھم

تنظیم المواقف التدریسیة التي ُتثیر تفكیر المتعلم؛ لتتیح : وبالتالي فالبنائیة). ١٩م، ٢٠٠٧زیتون، (
  .لھ بناء وتكوین بنیتھ المعرفیة بنفسھ

  :تعریف البنائیة
عملیة استقبال تحوي إعادة بناء المتعلمین لمعاٍن جدیدة داخل سیاق : "   ُعّرفت البنائیة بأنھا

م اآلنیة مع خبرتھم السابقة وبیئة التعلم؛ إذ ُتمثِّل كل خبرات الحیاة الحقیقیة والخبرة السابقة، معرفتھ
الكیفیة التي : " أنھاAirasian & Walshأو كما یختصرھا أیراسیان ووالش ". بجانب بیئة التعلم

ناء معنى داخل عملیة ب: أي ھي. یتم من خاللھا اكتساب العملیات العقلیة، وتطویرھا، واستخدامھا
نتیجة الجھد الذي یبذلھ لفھم المفھوم أو الظاھرة أو الشيء أو الفكرة أو ) المتعلم(أفكار الفرد 

  ).٢١٢م، ص٢٠٠٤زیتون، (استخراج معًنى منھا 
 :افتراضات النظریة البنائیة

  :في التالي) ٤٥، ص٢٠٠٧(   تستند النظریة البنائیة إلى ِعّدة افتراضات، حددھا زیتون 
 .تعلم عملیة بنائیة نشطة ومستمرةال -١
 .تتھّیأ للتعلم أفضل الظروف عندما ُیواَجھ المتعلم بمشكلة أو مھمة حقیقیة واقعیة -٢
تتضّمن عملیة التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفتھ من خالل عملیة َتفاُوض اجتماعي مع  -٣

 .اآلخرین
غوط المعرفیة الھدف الجوھري من عملیة التعلم ھو إحداث تكیفات تتواءم مع الض -٤

 ).المتعلم(المماَرسة على خبرة الفرد 
  .المعرفة القبلیة للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى -٥

ومما سبق نالحظ أن االفتراضات تؤكد أن التعلم النشط یبنى من خالل التفاوض االجتماعي      
عة عند مواجھة الطالبة عن طریق تباُدل األفكار والخبرات بین الطالبات مع أقرانھن في المجمو
  .موقًفا أو مشكلة حقیقیة، وھذا ما ُترّكز علیھ نماذج كیجان في البیئة التعلیمیة

) ١٥٤، ص٢٠١٢(، وسناء أبو عاذرة )١١٤، ٢٠٠٥(اهللا الخطایبة   وفي ضوء ذلك ذكر عبد     
بنائیة تعتمد على أن البنائیة لھا دور مھم في تدریس العلوم، حیث إن طریقة التدریس وفًقا للنظریة ال
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مواجھة الطالب بمشكلة ما ومحاولتھم إیجاد الحلول المناسبة لھذه المشكلة من خالل البحث 
 .والتنقیب والتفاوض االجتماعي في غرفة الصف؛ مما یعكس صورة طبیعة العلم االستقصائیة

  :استراتیجیات التدریس المنبثقة من النظریة البنائیة
جیات البنائیة في طرق التدریس، وتنوعت واتفقت جمیعھا على بناء    تعددت تطبیقات واستراتی

  : ھي- )١٩٥م، ص٢٠٠٤(كما أوردھا زیتون - المعرفة من ِقبل الطالب، وھذه االستراتیجیات 
 .استراتیجیة التعلم المتمركز حول المشكلة -١
 .دورة التعلم -٢
 ."ACMأبلتون البنائي "نموذج  -٣
 ).Novak ("نوفاك"نموذج البنائیة اإلنسانیة لـ  -٤
 )Posner" (بوسنر"نموذج التغیر المفھومي لـ  -٥
 ".تروبردج وبایبي"نموذج التعلم البنائي من منظور  -٦
  .استراتیجیات التعلم التعاوني -٧

  ):٢٠١٦الخزندار، (والتعلم التعاوني ) Kagan(كیجان 
ت أن طریقة  تنّوَعت االستراتیجیات التدریسیة الحدیثة التي تھتم بنشاط التلمیذ؛ والتي أوضح    

التدریس الناجحة ھي التي تجعل كلا من المعلم والمتعلم نشیَطْین، وتجعل الطالب أكثر إیجابیة في 
ومن ھذه االستراتیجیات الحدیثة استراتیجیة التعلم التعاوني، وھي . المواقف التدریسیة المختلفة

 حیث تتیح للتالمیذ فرص العمل إحدى استراتیجیات البنائیة االجتماعیة التي نادى إلیھا فیجوتسكي؛
في مجموعات، والقیام بدور إیجابي َنِشط، والتفاعل مع المواقف المختلفة التي تقابلھم لتحصیل 

  .المعلومات والحقائق بأنفسھم
 أسلوًبا تربویا حدیًثا، نشأت فكرتھ نتیجة النقد Cooperative Learning ُیَعّد التعلم التعاوني     

علیم الجمعي وصعوبة التعلم الفردي، إضافًة إلى أنھ یتیح للطالب فرص العمل الموجَّھ إلى الت
والقیام بدور إیجابي َنِشط من خالل مجموعات صغیرة داخل الصف، حیث یمارسون مًعا خبرات 
التعلم؛ من جمع المعلومات واألدلة والشواھد، وتقویم األشیاء وإصدار األحكام؛ مما ُیحقِّق مكاسب 

  .نجاز، ونشر عادات اجتماعیة جیدة كاالحترام والتآلف ودیمقراطیة الحوارعالیة في اإل
  :  مفھوم التعلم التعاوني

وتعددت مفاھیم التعلم التعاوني وفًقا التجاه كّل باحث في تناُولھ لھ؛ فعرَّفھ سعادة وأبو علي      
 یتعلَّم فیھ نمط من أنماط التعلم والتعلیم الحدیثة،: بأنھ) ٧٨-٧٧م، ص ص٢٠٠٨(وسرطاوي 

الطالب كیف یتعلم منھجھ وُیعلِّم اآلخرین من جھة ثانیة، وذلك ِضْمن مجموعة من األفراد غیر 
المتجانسین في قدراتھم واھتماماتھم ومیولھم وحاجاتھم، على أن یتم ذلك على أساس العمل 

عة؛ وذلك من الجماعي المشترك والحوار والنقاش اإلیجابي، والتفاعل الھادف بین أفراد المجمو
ا، مما یتیح توظیف عدد كبیر من المھارات بفاعلیة، وُیعزِّز أجل تحقیق أھداف مشتركة بینھم جمیًع

بالتالي بناء شخصیة الطالب المتزنة معرفیا واجتماعیا، بحیث یؤدي ذلك إلى التفاعل مع مجریات 
  .العصر المتطور

ب من خالل مجموعات غیر متجانسة طریقة تدریس الطال:  بأنھKagan وعرَّفھ كاجان     
  ).Detson, 2001(صغیرة، یعمل فیھا جمیع الطالب؛ لتحقیق ھدف مشترك 
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الخزندار، ( وفي ضوء ما سبق، نرى أن التعلم التعاوني یتمیز بخصائص مشتركة مھمة، وھي     
٢٠١٦ :(  

 ٢: ( صغیرة، مثلأنھ تعلُّم جماعي ُمنظَّم وُمخطَّط لھ، یتم فیھ تقسیم الطالبات إلى مجموعات -
 .طالبات) ٧- ٢(، )٦- ٤(، )٦

  یتحمل كل عضو في المجموعة مسؤولیة نجاح المجموعة، باإلضافة إلى مسؤولیة نجاحھ
 . ھو

 تسعى كل مجموعة إلى تحقیق ھدف مشترك یتمثل في حّل مشكلة أو أداء عمل ُكّلفت بھ . 

 تتضمن كل مجموعة أفراًدا مختلفي القدرات والمستویات. 

 ییم أفراد كل مجموعة على أساس الناتج النھائي للمجموعة وناتج كل فرد على ِحَدةیتم تق. 

 قیام أفراد المجموعة بتنظیم العمل داخل كل مجموعة لتحقیق أھداف مشتركة. 

 التعلم التعاوني یعتمد نجاحھ على التفاعل اإلیجابي بین أفراد المجموعة. 

 األفكار بحریة، والمعلومات، والمھارات؛ حتى تعاُون أفراد المجموعة في تباُدل اآلراء، و
 .یتحقق الھدف المشترك، وزیادة مقدرة الطالبات على اتخاذ القرار

 ینحصر دور المعلم في المراقبة، والتوجیھ، واإلرشاد، ومتابعة تعلُّم المجموعات . 
دراسة على تقسیم وبالتالي، فإن الدارسة تتفق مع كل ما ُذكر عن التعلم التعاوني، حیث تعتمد ال     

إلى مجموعات صغیرة تحت )  ضعیف- متوسط- مرتفع(الطالبات ذوات القدرات التعلیمیة المتفاوتة 
إشراف وتوجیھ المعلمة، ویتم تكلیف المجموعة بمھمات جماعیة تكون كّل طالبة فیھا مسؤولة عن 

 ھو نجاح المجموعة تعلیم نفسھا ومساعدة أقرانھا في تنفیذ المھمة، حیث تكون مدركة أن نجاحھا
  .وفشلھا ھو فشل المجموعة

  :أنواع التعلم التعاوني
   تتباین مجموعات التعلم التعاوني من حیث دیمومتھا، واألھداف التي من أجلھا تشّكَلت، 

أنواًعا للتعلم التعاوني یمكن تنفیذھا داخل الفصول ) ٢١٩، ٢٠١٢(عاذرة  وقد حددت سناء أبو
  : عالدراسیة، من ھذه األنوا

ویتم فیھ تقسیم الفصل الدراسي إلى مجموعات ال یتغّیر أعضاؤھا لمدة :  التعلم التعاوني الرسمي-١
وھناك . تكون من ِعّدة أیام إلى ِعّدة أسابیع أو نصف سنة؛ وذلك إلنجاز أعمال ُمحدَّدة ُتكلَّف بھا

ات، والمفاھیم، وحّل المشكالت، تعلُّم المعلوم(أسباب كثیرة لبناء ھذا النوع من التعلم التعاوني منھا 
؛ إًذا یمكن إعداد أّي مقرر دراسي بصورة تجعلھ قابًلا للتدریس )وغیره... والقیام بتجربة معینة

  .بطریقة تعاونیة، ویكون المعلم محدًِّدا ومنظًِّما وُموزًِّعا لألھداف واألدوار وشارًحا للدرس 
م التالمیذ إلى مجموعات مؤقتة ألداء مھمة ُمحدَّدة،  ویتم فیھ تقسی: التعلم التعاوني غیر الرسمي-٢

وذلك من ِعّدة دقائق إلى حصة صفیة واحدة، ویتم ذلك أثناء الدرس أو أثناء مشاھدة فیلم تعلیمي 
مرتبط بالمادة التعلیمیة موضوع الدراسة، أو للتأكید على فھم المعلومات أثناء الدرس، ویكون دور 

 التالمیذ بموضوع الدرس والتفاعل معھ، وأن لدیھم القدرة على شرح المعلم ھو التأكد من اھتمام
  .الموضوعات وتلخیصھا بعد فھمھا فھًما جیًدا
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   وتجدر اإلشارة إلى أن البحث استخدم التعلم التعاوني الرسمي في ضوء النماذج المستخَدمة، 
سي بعد كل ثالث حیث تم تقسیم الطالبات إلى مجموعات یتغّیر أعضاؤھا داخل الفصل الدرا

مھارات تعلیمیة؛ بھدف تحقیق مزید من التعاون، والتأكید على المھارات االجتماعیة ومھارات 
  .العمل الجماعي المرتبطة بالتعلم التعاوني وفًقا لنماذج كیجان

  : طرق ونماذج التعلم التعاوني
میعھا تتفق في األساس تعددت طرق وأسالیب التعلم التعاوني، واختلفت مسمیاتھا وفنیاتھا، وج     

وھو تقسیم الطالب إلى مجموعات، واالعتماد المتبادل بینھم، واكتساب المھارات االجتماعیة 
أما االختالف فیكون في أسالیب العمل داخلھا، ومن ھذه . والمسؤولیة الفردیة والجماعیة

 استراتیجیة إتقان فرق -  استراتیجیة التعلم التكاملي التعاوني-استراتیجیة سالفین (االستراتیجیات 
، وتقتصر ) نماذج كیجان– استراتیجیة التعلم مًعا -  االستقصاء التعاوني -التالمیذ للمادة التعلیمیة 

  . بتطویرھاSpencer Kaganھذه الدراسة على َتناُول نماذج كیجان الذي قام سبنسر كیجان 
  :نماذج كیجان

 من أنجح النماذج في التعلم التعاوني؛ الرتباطھا بجوانب  ُتَعّد نماذج كیجان للتعلم التعاوني النشط    
مراعاة الفروق الفردیة، والمھارات االجتماعیة، وبناء روح الفریق، وبناء البیئة : أخرى منھا

وغیرھا من الممیزات التي جعلت أنجح المدارس في العالم ھي الُمطبِّقة لنظام كیجان من .. الصفیة
  ).٧: ٢٠١٨حتوت، (حدیًثا  نموذًجا ١٥٠خالل أكثر من 

 المعلم بالوالیات المتحدة األمریكیة، Spencer Kagan  وتنسب ھذه النماذج إلى سبنسر كیجان    
الذي بدأ بتطبیق نظریاتھ التي تخّص التعلم التعاوني وممارسة ُخططھا وتراكیبھا في مدرستھ عام 

، ٢٠٠٨أمین، (قدیمة الُمتََّبعة كثیًرا ؛ سعًیا إلى تطویر التعلیم واالبتعاد عن المناھج ال)م١٩٨٠(
واصطدمت فكرة كیجان في التعلم التعاوني بصعوبات كبیرة نتیجة عدم إقبال المدارس على ). ٢٤

تجریبھا؛ خوفا من مردودھا كفكرة جدیدة تتعارض مع التوجھ السائد آنذاك القائم على العمل الفردي 
محت بعض المدارس لـكیجان أن ُیجرِّب نماذجھ في س) م١٩٨٥(وفي عام . والتنافسي بین المتعلمین

مجاالت محددة ككتابة الكلمات، ومنھا انطلق لتطبیق نظام الدروس القائم على ھذه النماذج بالكامل 
نموذًجا، ثم ) ٦٥(دون االكتفاء بتطبیق نموذج واحد أو اثنین، حیث وصل عدد ھذه النماذج إلى 

  .نموذج) ٢٠٠( ھذه النماذج لیصل عددھا اآلن إلى أكثر من طوَّر فریق العمل المتعاون مع كیجان
وُتمثِّل نماذج كیجان الھیكل األساسي لكل درس، حیث ُتشّكل ھذه النماذج مع المحتوى ما ُنسمِّیھ      
، ومن خالل التفاعل بین نموذٍج ما ومحتوى المادة الدراسیة یتكّون النشاط؛ "النشاط الصفي"

 كل ھدف من أھداف الدرس من خالل تحقیق التفاعل بین النموذج فالمعلم یتمّكن من تحقیق
وبراعة كیجان تمّثَلت في أنھ تمكََّن من خلق نماذج تتماشى مع كل المحتویات؛ نظًرا إلى . والمحتوى

َتنوُّعھا وَتنوُّع مجاالت استخدامھا، لذا فھي ُتناسب أّي نشاط صفي، ویھدف بعضھا إلى زیادة 
تًوى أكادیمیا، وتنمیة مھارات التفكیر؛ ویھدف بعضھا اآلخر إلى إكساب إكساب المتعلمین مح

  . (Kagan and Kagan, 2009)المتعلمین المھارات االجتماعیة 
دمج التعلم التعاوني بالتعلم بالترفیھ لتصبح : "نماذج كیجان بأنھا) ٢٠١٧(  وُتعرِّف مرفت ھاني    

اربح وتربح ویربح "نعمل بمبدأ " اربح لتخسر"عمل بمبدأ البیئة الصفیة ممتعة ومؤثرة، فبدًلا من ال
ُتطبِّق المعلمة مع طالباتھا نماذج كیجان في الدرس كطریقة حدیثة للتعلم، ویمكن تطبیقھا ". الجمیع

  . ٨ص)"  الغلق- التقویم- التأكد من الفھم-  العرض–التھیئة (في أّي مرحلة من مراحل الدرس 
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  :اذج كیجانالمھارات التي ُتنّمیھا نم
 بناء - الصبر-  التفكیر-  اإلتقان- اتخاذ القرار– المھارات االجتماعیة -  االتصال-  إدارة الوقت    

 تباُدل -  إعطاء وقبول النقد البّناء-  إعطاء وقبول الثناء-  معالجة البیانات-  التعلم الذاتي- المعرفة
  ).Kagan, 2013( التوجیھ واإلرشاد - المعلومات

  : نماذج كیجان
أن نماذجھ سھلة وبسیطة ُتثیر دافعیة الطالب وُتناسب جمیع ) Kagan, 2016( یرى كیجان     

مستویاتھم؛ لذلك ُیَعّد نھج كیجان مختلًفا وال ُیشبھ أّي نھج آخر في التعلم التعاوني، حیث تعمل 
 واإلتقان نماذجھ على بناء ِفرق تعلیمیة قویة متصلة ببعضھا على ھیئة شبكة، ُتعلِّم الطلبة اإلدارة

والجدول التالي ُیوضِّح الوظائف . والتفكیر، إضافة إلى إكسابھم مھاراٍت اجتماعیًة متنوعة
  .األكادیمیة والشخصیة المتنوعة لنماذج كیجان

  ) ١(جدول رقم 
  )Kagan Cooperative Learning, 2016, p11- 19(الوظائف األكادیمیة والشخصیة 

  یةالوظائف الشخص الوظائف األكادیمیة
 بناء شبكي بین عدد الِفَرق المكِّونة للفصل بناء المعرفة
 تكوین الفریق طریقة التعلم

 مھارات اجتماعیة معالجة المعلومات
  مھارات اتصال مھارات تفكیر
 اتخاذ القرار تقدیم معلومات

. إلي تبنِّیھااألكادیمیة والشخصیة لنماذج كیجان ھو ما دفع الدارسة  وما تبیَّن من تلك الوظائف      
 االستنتاج بالتتابع -تتابع دائري مستمر(وھي : واقتصرت الدراسة على تطبیق نماذج كیجان التالیة

 -  انتِشْر جّد شاِرك لكیجان- الرؤوس المرقمة لكیجان-  قلم االثنین- المشاركة الثنائیة الوقتیة-الدائري
 الترتیب - ُمكّعب األسئلة- ة لكیجان البطاقات المروحی- تعرَّف على الخطأ-ابحث عن نصفك اآلخر

تفصیٌل لكل نماذج ) ٢(وملحق ).  قاطرة التغذیة الراجعة- مبعوث خاص- مؤشر المراجعة-المخفي
  .كیجان الُمطبَّقة في ھذه الدراسة

  (Barnes & O'Farrell, 1990, 1-2):فوائد نماذج كیجان في التعلم التعاوني 
 لبیة المتعلم في الحصة، والغیرة من نجاح اآلخرینكس: تحّل كثیًرا من المشكالت الصفیة. 

  تضع محتوى المادة العلمیة في إطار جّذاب قابل للتطبیق والفھم، بعیًدا عن الرتابة والروتین
 .والملل

  ُتوفِّر فرًصا للمتعلم للتعبیر عن رأیھ من خالل تقدیم البدائل واقتراح الحلول للمشكالت؛ مما
 بالنفس وإحساسھ بذاتھ وقیمتھ كفرد یعمل في مجموعة ویساھم في ُینمِّي لدیھ مشاعر الثقة

 .إنجازاتھا، بدًلا من روح السلبیة والتواكل واالعتماد على اآلخرین
 مھارة االستماع لآلخرین : ُتوفِّر ُفرًصا مھمة الكتساب مھارات اجتماعیة ضروریة، مثل

ن الحوار واحترام الرأي والنظر إلیھم كمتعاونین ال منافسین، ومھارة التواصل وحس
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اآلخر، ومھارة فھم أفكار اآلخرین ونظرتھم إلى األشیاء، إضافًة إلى تقدیر جھود اآلخرین 
 .مھما كانت متواضعة في الوصول إلى اإلنجازات

  ُتوفِّر للمتعلم فرًصا للمشاركة في أنشطة الحصة، والتعلم الذاتي والبحث واالستقصاء؛ مما
لكبیر الذي یقوم بھ المعلم في التعلیم التقلیدي؛ إذ ُتمزج ھذه النماذج ُیخفِّف العبء والجھد ا

 .النظریة بالتطبیق من خالل الحركة والكتابة وتقدیم الحلول والبدائل المختلفة
  ُتولِّد لدى المتعلم روح المجازفة والدافعیة للعمل واإلنجاز، وُتحقِّق النجاح للفریق الذي ینتمي

 . إلیھ
  ):١٧م، ص ٢٠٠٩الدیب، ( :مفاھیم كیجان

  Teams:  الِفَرق-١
ألنھ یعني االندماج بین عناصرھا، عكس مفھوم " ِفرقة"ُیفضِّل كیجان استخدام تعبیر 

الفرق غیر المتجانسة، (المجموعة التي قد تشیر إلى االرتباط العشوائي بین ھذه العناصر، وتضم 
ویقترح كیجان لخلق ). ى المیول واالتجاھاتالفرق المتجانسة، الفرق العشوائیة، الفرق المبنیة عل

روح االنسجام والتعاون والعمل من خالل الِفرقة أن یكون لكل ِفرقة اسم أو شعار یتّم تبنِّیھ من ِقبل 
أفراد الفرقة، كما ُیمِكن أن یكون لكل ِفرقة صیحة ُتمّیزھا عن غیرھا، وُتعزِّز من خاللھا 

  .االستجابات الصحیحة التي تقوم بھا
   Will:  اإلرادة-٢

؛ إذ بدون َتوفُّر ) إرادة جماعیة- إرادة فردیة : (اإلرادة في نظر كیجان في ھذه النماذج نوعان
اإلرادة الجماعیة لدى أفراد الفریق الواحد ال یستطیع ھذا الفریق تحقیق اإلنجاز المطلوب، كما أن 

 ویربط كیجان بین َخْلق اإلرادة في .عدم توفر اإلرادة لدى فرد في الفرقة یعوق إنجاز الفرقة ككل
نفوس أفراد الفریق والنجاح في تحقیق األھداف، فكلما توفرت اإلرادة والتصمیم لدى أفراد الفرق 

ومن العوامل التي تساعد على َخْلق اإلرادة لدى الفرد للعمل ِضْمن ِفرقة . سار العمل بنجاح
ْلق روح التعاون بین أفراده، تشكیل الصف تشكیل الفریق وَخ: (والتفاعل بإیجابیة مع اآلخرین

وَخْلق روح التعاون بین الِفَرق المختلفة، أسلوب الثناء والتحفیز كأن یعطي المعلم درجات للفرقة 
  ).ككل بحیث یستفید منھا كل عضو في الفرقة

   Skills:  المھارات-٣
م والمعلم لمجموعة من إّن إنجاز أّي نموذج أو نشاط ُیبنى أوًلا وأخیًرا على إتقان المتعل

المھارات األساسیة لنجاح العمل في التعلم التعاوني، وھذه المھارات رغم أنھا قیم فإنھا قد توجد 
بنسب ضعیفة عند بعض الطالب ویمكن أن ُتنمَّى، ومن المھارات التي یجب أن یتقنھا الطالب في 

 الوقت، االبتعاد عن األنانیة، الشكر، احترام األولویات، احترام اآلخرین، احترام: (التعلم التعاوني
، ومن األمور التي تساعد المعلم على تنمیة ھذه المھارات )االنضباط، تقدیر أعمال اآلخرین، القیادة

تخصیص جدول لكل مھارة، ُیرَصد من خاللھ سلوك الطالب، ثم : وتعزیزھا في نفوس أفراد الفرق
 إلى أّن توزیع األدوار بین أفراد الِفَرق یساعد أیًضا ُیعزَّز، مع الحرص على تقدیم النموذج، إضافًة

  .في تنمیة ھذه المھارات
   وھذا ما تمت مراعاتھ في ھذه الدراسة، من حیث تطویر المھارات األساسیة للتعلم 
التعاوني من خالل تعزیزھا بطرق مختلفة باستمرار بین طالبات الِفَرق المتعددة؛ لمعرفة مدى 

  .ذج في تطویر مھارات الطالبات في العمل الجماعيفاعلیة ھذه النما
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  Class Management:  اإلدارة الصفیة-٤
   اإللمام بعناصر اإلدارة الصفیة ومھارة التعامل معھا ضروري إلنجاح العمل في نماذج 

وتتكّون اإلدارة الصفیة َوْفَق نماذج كیجان من . كیجان التي تحتاج إلى إدارة صفیة من نوع ُمعّین
  :بعة عناصر، ھيس
 یؤكد كیجان على استخدام اإلشارات في الصف أثناء تنفیذ النماذج؛ ألن رفع :اإلشارة الصامتة -

 یرفض الصوت؛ فال - كما نعلم- الصوت یؤدي إلى الضوضاء وضیاع جھد المعلم، والتعلم التعاوني 
  .بد ِمن َخْفضھ لحسن سیر العمل

مة في اإلدارة الصفیة، أن یتفق المعلم مع الِفَرق في من بین العوامل المھ: القوانین الصفیة -
الصف على قوانین وقواعد َتحكم العالقات بین المعلم وطالبھ أو بین الطالب أنفسھم، وأن یتوّصل 
أفراد الِفَرق بأنفسھم إلى عناصر ھذا العقد دون إكراه وبصورة محددة وموضوعیة، وأن تصاغ 

ة إیجابیة وُتعلَّق في مكان بارز من الصف للعودة إلیھا في حال فقرات ھذا العقد أو القوانین بصور
  .اخترقت فرقة أو أحُد أفرادھا نصوص ھذه القوانین لُتحدِّد بنفسھا الخطأ ونوع العقوبة المستحقَّة

على المعلم أن ُینظِّم جلوس أفراد الفرقة بحیث ُیحقِّق التنظیم الذي ال یعوق حركة : تنظیم الفرقة -
المعلم، وُیسھِّل وصول أفراد الفرقة إلى الوسائل، ویسمح لكل فرد في الغرفة بالنظر إلى الطالب و

 .المعلم والسبورة والنظر إلى زمالئھ اآلخرین في الِفْرقة والِفَرق األخرى
 على المعلم أن یبدأ قبل الشروع في تنفیذ النموذج، بتقدیم التوجیھات أو :التوجیھات أو التعلیمات -

ت التي توضح آلیة تنفیذ النموذج أو النشاط، وعلیھ أن یعتمد الصیاغة اإلیجابیة لھذه التعلیما
التعلیمات، مع تقدیم النموذج الذي یوضح نماذج كیجان المتعددة الجوانب، وِمن َثمَّ التأكد من َفْھم 

  .الِفَرق للتوجیھات ومتابعة تنفیذھا للنشاط
 المتابعة –التدخل : تعلم التعاوني حكم أو مستشار، مھمتھیرى كیجان أن المعلم في ال: دور المعلم -
 االھتمام اإلیجابي، من خالل التركیز على النموذج الجید وتجاُھل – التقویم – التعزیز أو التحفیز –

  .النموذج السیئ في  السلوك
جاح في ذلك علیھ  ُیقَصد بھا القیام بعّدة مھام في وقت واحد؛ ولُیحقِّق المعلم الن:اإلدارة المتزامنة-

  . أن یقوم بتوزیع األدوار والمھام بین أفراد الفرقة الواحدة، كأن یكون مسؤوًلا عن الوسائل مثًلا
 یترك كیجان لكل معلم حریة اختیار نظام للتعزیز، مع التأكید دائًما على اإلیجابیات :نظام الثناء -

  .وتجاُھل السلبیات
 Basic Principles: المبادئ األساسیة 

   یعتمد التعلم التعاوني في نماذج كیجان على مجموعة من األسس والمبادئ التي یجب 
توافرھا، حتى یتحقق التعلم بشكل أفضل، وِمن َثمَّ یساعد إدراك الفرد لھذه المبادئ على ُحسن سیر 

مھمة  أن إعطاء Kaganالعمل في التعلم التعاوني وتحقیق األھداف الُمخطَّط لھا، حیث یرى كیجان 
بسیطة للمجموعة دون وجود مبادئ وقواعد عمل لھا ال ُیَعّد تعلًما تعاونیا، وھذه األسس ُتسمَّى 

)PIES( وتعني ما یلي ،) ،م؛ ٢٠٠٣؛ النجدي وعبد الھادي وراشد، ٢٠٠٣؛ منسي، ٢٠٠٥خطایبة
  ):Detson, 2001م، ٢٠٠٣زیتون وزیتون، 

یقصد بھذا المبدأ توفیر الفرصة ذاتھا لكل  :Equal Participationالمشاركة المتكافئة  -١
أفراد الفریق الواحد وأفراد الِفَرق ككل للقیام بنفس الحجم من العمل، وھذا یرتبط في األساس 

  .بتخطیط المعلم
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 جوھر التعلم التعاوني یتمثَّل في : Positive Interdependenceاالعتماد المتبادل اإلیجابي -٢
 الموجب، وبناًء على ذلك یرتبط نجاح كل فرد فریٍق ما بنجاح كل أفراد تباُدل المنفعة، والتعاون

  .الفریق
 على الرغم من أن التعلم التعاوني :Individual responsibilityتحمُّل المسؤولیة الفردیة  -٣

یھدف إلى عمل الفرد ِضْمن فریق فإن ھذا ال یعني طمس جھود الفرد، حیث إن أداء كل تلمیذ یتم 
ومن األمور المھمة أیًضا أن یعرف . وُترّد نتائج ھذا التقییم إلى المجموعة، وإلى التلمیذ ذاتھتقییمھ، 

أعضاء المجموعة أنھ لیس في استطاعة أحدھم أن یستغّل اآلخر؛ فعلي كل واحد منھم تحمُّل 
  .مسؤولیتھ

د الفریق  یعني ھذا المبدأ أن یقوم أفرا:Simultaneous Interactionالتفاعل المتزامن  -٤
  .الواحد وأفراد الِفَرق المختلفة بالعمل في نفس الوقت

   ویتطلب اإلسھام في نجاح الجھد التعاوني وضع أفراد مھرة اجتماعیا في إحدى 
المجموعات، وحّثھم على التعاون؛ لذا ینبغي للفرد أن یتعلم المھارات االجتماعیة المرتبطة بالتعاون 

كما أن العمل التعاوني یتطّلب أھداًفا واضحة، .  الستخدام ھذه المھاراتالجید، وأن تستثار دافعتیھ
وكذلك توزیع المھام ھنا أمر ضروري، وأیًضا مھارات اتخاذ . ووسائل اتصال بین المشاركین فیھ

  . القرار، وغیرھا من المھارات التي ال تقّل أھمیة عن المھارات التعلیمیة
وعة من المجموعات التعاونیة یناقشون مدى إجادتھم،    كما ینبغي التأكد من أن كل مجم

وتقدُّمھم في عملیة تحقیق أھدافھم، والحفاظ على استمراریة عالقات عمل فّعالة من خالل تمكین 
مجموعات التعلم من التركیز على استمراریة المجموعة، وتیسیر عملیة التعلم للمھارات 

 . غذیة راجعة بشأن مشاركتھماالجتماعیة، والتأكد من َتلقِّي األعضاء لت
  ):Kagan & Kagan, 2009(خطوات تنفیذ نماذج كیجان 

 ".تكون فائًزا إن كان الفریق فائًزا"خلق جو من روح الفریق في الفصل،  -١
 .تعلیم المھارات االجتماعیة كلَّ یوم -٢
 .نمذجة ما یبدو أنھ من التفاعل المطلوب -٣
 .تطویر ونشر ُمخطَّطات للمھارات االجتماعیة -٤
 إعطاء الطالب مالحظات حول إیجابیة ما یقومون بھ فعلیا، وتوضیح باقي التفاعالت -٥

 .البّناءة التي یشھدھا الدرس خالل نمو المراحل التربویة تباًعا
التخطیط لمھمة الفریق، بحیث ال یجوز ألّي شخص في المجموعة أن یفعل ھذه المھمة  -٦

  . دون االعتماد على اآلخرین في المجموعة
  :دور المعلم في نماذج كیجان

   یمارس المعلم في تدریس العلوم وفق نماذج كیجان أدواًرا جدیدة، حیث ُیصبح موجًھا ومثیًرا 
نجم الدین، (فدور المعلم في نماذج كیجان كالتالي . لدافعیة التعلم، وُمھیًئا للنشاطات المحققة لألھداف

٢٦٢: ٢٠١٧ :(  

 التربویة من خالل استغالل األلعاب والنشاطات التعلیمیة التخطیط السلیم لتحقیق األھداف 
 .لُتناسب قدرات وحاجات التالمیذ

 تنظیم وتحدید دور كل تلمیذ في المجموعة. 
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  اإلدارة الذكیة، بأن یوضح المعلم اإلرشادات وقواعد األنشطة واأللعاب التي یلتزم بھا كل
 .تلمیذ

 دارة المناقشاتاإللمام بمھارات مھمة تتصل بطرح األسئلة وإ. 

 تقدیم المساعدة والتدخل في الوقت المناسب. 

 تقویم فعالیة األنشطة واأللعاب في تحقیقھا لألھداف المرسومة. 
  ):٢٦٢، ص ٢٠١٧نجم الدین، (دور الطالب في نماذج كیجان 

البحث عن المعلومات وتنظیمھا، تنشیط : (   أما دور الطالب في تفعیل نماذج كیجان فیتمّثل في
الخبرات السابقة وربطھا بالخبرات والمواقف الجدیدة، التفاعل في إطار العمل الجماعي، ممارسة 

 ).االستقصاء الذھني الفردي والجماعي، بذل الجھد في مساعدة اآلخرین
  ):٢٦٠: ٢٠١٧نجم الدین، (حجم مجموعة التعلم التعاوني وفق نماذج كیجان 

أن : بمعنى. متجانسة من حیث تحصیل أفرادھایشترط أن تكون الجماعة التعاونیة غیر  -
 .تتضمَّن الجماعة تلمیًذا متفوًقا، وآخَر متوسط التحصیل، وثالًثا ضعیًفا

ُیوزِّع المعلم الطالب، فتتأّلف كل مجموعة من طالبین إلى ستة طالب، یعتمد في ذلك على  -
ا بصورة فاعلة، حسب الموقف التعلیمي، مع األخذ في االعتبار انسجام الطلبة للعمل مًع

 .وذلك بإعطاء فرصة للطالب لالختیار والتنقل بین المجموعات
لتطویر المھارات االجتماعیة ومھارات العمل الجماعي ُیفضَّل تغییر المجموعات بعد كّل  -

  .ثالث مھارات تعلیمیة
ًة لصعوبة    وترى الدارسة أن المجموعة التعاونیة الكبیرة الحجم یقّل التفاعل بین أعضائھا؛ نتیج

مشاركة كل األعضاء بفاعلیة في الموقف أو النشاط التعلیمي، وقد یوّلد ذلك شعوًرا بعدم الطمأنینة 
 Petter & Marlineوالراحة بین األعضاء؛ مما قد ُیفقد التعلم التعاوني أھمّیَتھ، حیث أشار كلٌّ من

عي إلى استبدادي یسیطر فیھ  إلى أن ِكَبر حجم المجموعة قد ُیحوِّل العمل الجما127 ,1998) (
القلیل من أعضاء المجموعة على كّل المھام، ویتحّول باقي األعضاء إلى مجرد متفرجین لیس لدیھم 

أي تتكّون من -وعندما تكون مجموعة التعلم التعاوني صغیرة جدا . ردود أفعال أو مشاركة إیجابیة
 بین أعضائھا، وُیبعد التعلم عن إطار العمل  فإن ذلك ُیقلِّل من فرص التفاعل والتعاون- فردین فقط

 فلھا الدور الفّعال في إتاحة - لیس الصغر المتناھي -أما المجموعة الصغیرة الحجم . الجماعي
الفرصة لكل تلمیذ للحصول على أكبر َقْدر من التعامل اإلیجابي مع زمالئھ، وتوفیر الوقت الكافي 

نیة حل المشكالت والمسائل الفردیة والجماعیة الخاصة للتعبیر عن آرائھم بسھولة، وتیسیر إمكا
  . بالمجموعة ككل

   وفي ضوء ما سبق، خلصت الدارسة إلى أّن العدد المناسب لمجموعة التعلم التعاوني 
طالبات في المجموعة الواحدة؛ وذلك ألنھا مناسبة لزیادة التفاعل بین أعضاء ) ٤ -٣(یتراوح بین 

  . باالنتماء، وتقلیل الفوضىالمجموعة، وزیادة الشعور
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  ):١٩، ص٢٠٠٩الدیب، (التقویم في استراتیجیة التعلم التعاوني 
  :    یتم التقویم في التعلم التعاوني كالتالي

  . یكون في صورة جماعیة، حیث یتم تقویم أداء المجموعة ككل:التقویم البنائي
 في المجموعة، وعلى مقدار ما اكتسبھ من  یتم بناًء على مدى إتقان الفرد ألدائھ:التقویم النھائي

  .مفاھیم ومعارف وحقائق، ویتم غالًبا بصورة فردیة
   أما من خالل الدرجات فھناك طرق الستخدامھا كوسیلة للتقویم في مجموعات التعلم التعاوني، 

  : ویمكن إیجازھا فیما یأتي
ھذا المتوسط باعتباره إیجاد متوسط درجات أعضاء مجموعة التعلم التعاونیة، ثم ُیحسب  -

 .درجة كل عضو بالمجموعة
إبالغ المجموعة بأنھ سوف یتم اختیار فرد من المجموعة الختباره، وتحدید درجتھ في  -

االختبار، ویتضح فیما بعد درجة كل عضو بالمجموعة؛ وھو ما یجعل جمیع أعضاء 
  . للمادة التعلیمیةالمجموعة على استعداد لالختبار، والتأكد من إتقان كل عضو بالمجموعة

   وتمیل الدارسة إلى الطریقة األولى؛ ألنھا تجعل جمیع أفراد المجموعة على وعي بأھمیة 
مشاركتھم التي تعتمد على متوسط أداء المجموعة التعاونیة؛ حیث ترى الدارسة أن الطریقة الثانیة 

االختیار، كأن یختار التلمیذ فیھا ظلم ألعضاء المجموعة، ویوجد بھا احتمالیة انحیازیة المعلم في 
  . الضعیف مثًلا

  مھارات العمل الجماعي: المحور الثاني 
   في ظل السنوات األخیرة، ینادى بضرورة تنمیة مھارات المستقبل لجیل المستقبل، ومنھا 
مھارات العمل الجماعي التي ُتكسب الفرد معارف وقیًما ومھاراٍت واتجاھاٍت وطرَق تفكیٍر 

 .واكب الفرد تطورات المستقبلوغیرھا؛ لی
   إن العمل الجماعي ُیمكِّن المتعلم من تطویر القدرة على العمل بشكل فّعال ومثمر مع اآلخرین، 
وتحدید األدوار والمسؤولیات الفردیة والجماعیة، وتحدید نقاط القوة في الفریق، وبناء العالقات 

  ).Heia, 2010, 9(األھداف المشتركة االجتماعیة بین أعضاء الفریق؛ مما یسھم في تحقیق 
  :أھداف العمل الجماعي

العمل على مشاركة :    أشار التربویون إلى أّن ھناك ھدفین رئیسین للعمل في مجموعات، أولھما
المتعلم في العملیة التعلیمیة؛ لیتمّكن من الحصول على المعلومات بنفسھ، مع االھتمام بمعرفة 

تھیئة الفرص المناسبة للعمل : والثاني. جاتھ ودوافعھ ومیولھ وقدراتھوتقدیر طبیعتھ النفسیة وحا
الجماعي والتفاعل بین التالمیذ لحل المشكالت وتكوین حقائق مشتركة، والتفكیر في قضایا 

اللقاني، (واھتمامات اجتماعیة، أي الجمع بین العمل الفردي والعمل الجماعي على حدٍّ سواء 
  ).١٥١، ص ٢٠١٣

  :مل الجماعيمفھوم الع
   توجد مرادفات ومسمیات مختلفة للعمل الجماعي؛ فُیسمَّى العمل الفریقي، أو فریق العمل، أو 

  ".العمل الجماعي"عمل المجموعة؛ وكلھا تؤدي نفس المعنى، ویتبنَّى البحث ُمسمَّى 
 من  العمل الذي قامت بھ مجموعة:العمل الجماعي بأنھOxford Dictionary  (2005)وُیعرِّف 

  .األفراد بشكل تعاوني
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  :)Morgan, 2012, Donne, 2011(أھمیة العمل الجماعي 
  :    تكمن أھمیة العمل الجماعي في

 .تحقیق مھمات أكثر فعالیة وكفاءة بالعمل الفردي -
 .إنجاز العمل في وقت أقل مقارنًة بالعمل الفردي -
 .ھدف العام للفریقتكاُمل مھارات العمل الجماعي بین أعضاء الفریق بما یحقق ال -
 .تحقیق الثقة ألعضاء الفریق من خالل تعاونھم ومشاركتھم في إنجاز العمل المكلفین بھ -

  :مھارات العمل الجماعي
   وھناك ضوابط ومھارات ضروریة ال بد ألعضاء الفریق من امتالكھا إلنجاز العمل الجماعي، 

  ):٢٠١٦رشوان، (وھي 
ُحسن : مع اآلخرین إلنجاز العمل بصورة جیدة، وتتمثل في مثل مھارات التعامل :مھارات شخصیة

إصغاء الفرد، وتقدیم ید العون، والقدرة على التعبیر عن آرائھ وتوضیح فكرتھ ألعضاء الفریق، 
وغیرھا من مھارات االتصال الفّعال والتعاوني التي تساعد على إنجاح المھمة .. وضبط النفس

 .التعلیمیة الموكلة إلیھ
 وھي التي ُتؤّھل الفرد ألن یكون قائًدا لمجموعتھ، حیث ُتمكِّنھ من تقسیم األعمال :اریةمھارات إد

وتوزیعھا على كل أفراد المجموعة، كما ُتمكِّنھ من حّل النزاعات والخالفات التي قد تظھر داخل 
 .   المجموعة، أو بین فریق عملھ وفریق آخر

المھارات المختلفة بین أعضاء الفریق إلنجاز المھمات    إًذا، فالعمل الجماعي یعمل على استغالل 
التعلیمیة الُمكلَّف بھا، ویوطد العالقة بین أعضاء المجموعة إلنتاج عمل ُممیَّز، وھذا یتماشى مع 

  .نماذج كیجان داخل الفصل الدراسي
  : مزایا العمل الجماعي

 العمل الجماعي أسلوب إلى أن) 2013, 30 (Sparksوسباركز ) ١٠، ص٢٠٠٩(   یشیر الفقي 
فعال ومثمر؛ فھو یتیح لكل فرد في المجموعة أن یشعر بالمسؤولیة الفردیة والجماعیة، مما یجعلھ 
أكثر التزاًما وإصراًرا على تحقیق نتائج أفضل، كما یساعد العمل الجماعي األفراد على تحقیٍق 

ھم دوًرا إیجابیا في الحیاة، وھذا من أفضل لذواتھم، وزیادة ثقتھم بأنفسھم، كما أنھ ُیشعرھم بأّن ل
  .شأنھ أن ُیحّسن التواصل، ویخلق عالقات أفضل، ویزید من إنتاجیة العمل

   ولذلك ُیحقِّق العمل الجماعي النمو االجتماعي والعقلي والفردي للطالب، حیث كشف علم النفس 
ماعي الواعي الذي یكسب العادات التعلیمي أن العمل الجماعي في البیئة الصفیة ُیحقِّق النمو االجت

الفعالة للحیاة في المجتمع ثم قبول الجماعة للفرد، كما ُیحقِّق الكفایة العالیة في جمیع أنواع التعلم 
وإكساب المعلومات المرتبطة بالمادة الدراسیة، ھذا باإلضافة إلى أنھ ُیكسب الفرد القدرة على التمیز 

اعة التي امتلك منھا المعرفة التي تساعده على حل المشكالت عن الذات المشاركة الفعالة مع الجم
، ١٩٨٤لبیب وآخرون، (في جمیع جوانبھا؛ وكل ذلك یؤدي إلى الصحة النفسیة عند الطالب 

  ).    ٣٠٢، ص١٩٩٥: ریان(، )٩٦ص
إلى ممیزات العمل الجماعي في تعلیم العلوم،  )Caruso & Woolleny, 2008(   كما أشار 

  :منھا
 .ض القلق والخوف لدى بعض الطالب من المشاركة في التعلمَخْف -
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 .تنوُّع اآلراء داخل المجموعة الواحدة -
 .تنمیة مھارات التفكیر الناقد واالبتكاري -
 .تنمیة الثقة بالنفس من خالل عرض األفكار ومناقشتھا -

  :مقومات نجاح العمل الجماعي
بد لھ من توافر بعض  مل جماعي الإلى أّن نجاح أّي ع) Michael, 2012(   أشار میشیل 

  :المقومات بین أعضاء المجموعة، وھي
 . االتصال الجید والمتبادل بین أعضاء المجموعة-١
 . شعور جمیع أعضاء المجموعة بالمسؤولیة الفردیة والجماعیة-٢
 . شعور كل عضو بأنھ أنجز المھام الموكلة إلیھ بنجاح-٣
 .آلخرین االستجابة والحساسیة الحتیاجات ا-٤
 . توزیع المھام على أعضاء المجموعة بطریقة ُتناسب وُتالِئم قدرات كل عضو-٥
 . النقد البّناء من خالل التعرف على نقاط القوة والضعف لجمیع أعضاء المجموعة-٦
  . التعاون المثمر بین أعضاء المجموعة التي یتم فیھا تباُدل األفكار الجدیدة والمتكاملة-٧

  :تعوق نجاح العمل الجماعيالعوامل التي 
  : العوامل التي یمكن أن تقف عائًقا أمام نجاح العمل الجماعي، وھيDonne (2011, 4)   یذكر 

 . تھرُّب أحد أعضاء المجموعة من المھمة المكلَّف بھا وتركھا على عاتق اآلخرین-١
 . تأدیة أحد األعضاء لكل المھام التعلیمیة الموكلة للمجموعة-٢
 .نیة واھتمام كل عضو بعملھ وإھمال باقي أعضاء المجموعة األنا-٣
 . غیاب االلتزام وعدم مراعاة احتیاجات كل أعضاء المجموعة-٤
 . عدم تواُفق بعض األفراد الختالف المھارات فیما بینھم-٥
  .     عدم المتابعة والتدریب الكافي من ِقبل المعلم لتنمیة سلوكیات العمل الجماعي-٦

  :ان ومھارات العمل الجماعينماذج كیج
   إن التدریس باستخدام نماذج كیجان ُیوّفر للطالبات بیئة آمنة للتعبیر عن أفكارھن بحرّیة وَتباُدلھا 
مع أفراد المجموعات، ویحاول كل فرد في المجموعة أن یصل بمجموعتھ إلى أعلى مستوى بین 

في أداء المھام واألنشطة؛ مما قد ُینمِّي المجموعات األخرى من خالل االھتمام بالعمل والمشاركة 
  . ضوابط العمل الجماعي لدى الطالبات
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  الدراسات والبحوث السابقة
  الدراسات التي تناولت نماذج كیجان: المحور األول

   إّن الدراسات التي تناولت نماذج كیجان محدودة، ولقد ساعدت ھذه الدراساُت الدراسَة الحالیة في 
والتصمیم التجریبي، وعرض واستخالص النتائج، وتحلیلھا، وسوف یتّم َعْرض تلك إعداد أدواتھا، 

  :الدراسات والبحوث على النحو التالي
تراكیب (أثر استخدام استراتیجیة التعلم التعاوني "التي بعنوان ): Jacobs, 1997( دراسة -١

ت عینة الدراسة على واقتصر". على تحصیل تالمیذ المرحلة االبتدائیة في الریاضیات) كیجان
األولى تجریبیة تعاونیة، والثانیة ضابطة تقلیدیة، واستخدمت ھذه الدراسة اختباًرا : مجموعتین

تحصیلیا في الریاضیات، وقد أسفرت نتائج ھذه الدراسة عن تفوُّق طالب المجموعة التعاونیة في 
 .التحصیل، وحدوث تفاُعل اجتماعي عن أفراد المجموعة التقلیدیة

قامت كلن بإجراء بحث للتعرف على أثر نماذج كیجان على ): Cline, 2007( دراسة -٢
التحصیل الریاضي لطالب الصف الخامس منخفضي التحصیل في الدرجات الریاضیة في 
اختبارات الدولة، وتم استخدام المنھج شبھ التجریبي، وُطبِّقت نماذج كیجان على المجموعة 

 الریاضیات للمجموعة الضابطة من خالل أسالیب التعلیم المباشر التجریبیة، في حین تم تدریس
فقط، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق كبیر في التحصیل الریاضي لدى الطلبة الذین شاركوا 
في نماذج كیجان مقارنًة بالطالب الذین لم یشاركوا في نماذج كیجان، وتوصل البحث إلى أن 

ان یمكن أن ُیحقِّق زیادة في اإلنجاز، وقدًرا أكبَر من التوظیف التوسع في استخدام نماذج كیج
  .    للمھارات االجتماعیة من أجل إعداد الطالب للحیاة

فاعلیة استخدام تراكیب كیجان كأسلوب للتعلم التعاوني  "التي بعنوان): ٢٠٠٩دراسة الدیب، ( -٣
التعلیم األساسي  لصف الخامس بمرحلةفي زیادة التحصیل في مادة التربیة الموسیقیة لدى طالبات ا

ولتحقیق ھدف البحث استخدمت الدراسة المنھج التجریبي، ". بدولة اإلمارات العربیة المتحدة
تلمیذة من تلمیذات الصف الخامس، تم تقسیمھن إلى مجموعتین، ) ٤٠(وتكونت عینة الدراسة من 

،  واستعانت الدراسة باختبار تلمیذة) ٢٠(تلمیذة، واألخرى ضابطة ) ٢٠(تجریبیة : األولى
، وبرنامج قائم ) الثقافة الموسیقیة-  القراءة- القواعد(تحصیلي لبعض أفرع مادة التربیة الموسیقیة 

، )إعداد الدارسة(على استخدام تراكیب كیجان في مادة التربیة الموسیقیة في األفرع السابق ذكرھا 
 مستوى التحصیل في أفرع المادة السابق ذكرھا وأشارت النتائج إلى فاعلیة تراكیب كیجان في رفع

عند تلمیذات المجموعة التجریبیة مقارنًة بتلمیذات المجموعة الضابطة الالتي لم یتعرضن لخبرات 
  .البرنامج

ھدفت ھذه الدراسة إلى تقصِّي أثر التدریس باستخدام استراتیجیة ): ٢٠٠٩عریق، ( دراسة -٤
ب كیجان في التحصیل واالتجاه نحو مبحث الدراسات االجتماعیة التعلم التعاوني على أساس تراكی

ولتحقیق ھذا الھدف قام الباحث . لدى طلبة المرحلة األساسیة الدنیا بدولة اإلمارات العربیة المتحدة
بإعداد اختبار قبلي وبعدي للطلبة، وتطویر أداة لقیاس اتجاه الطلبة ُطّبقت على عینة الدراسة 

لصف الخامس األساسي في منطقة أبوظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، المكونة من طلبة ا
طالًبا، وأسفرت النتائج عن وجود أثر لتراكیب كیجان في تنمیة التحصیل ) ٧٧(البالغ عددھم 

  .واالتجاه لدى الطلبة في االختبار والمقیاس البعدي
 استخدام استراتیجیات كیجان في ھدف البحث إلى تحدید فاعلیة: )٢٠١٤عبد المنعم، ( دراسة -٥

عالج بعض األخطاء اإلمالئیة لدى طالب الدبلوم التربوي بالجامعات العربیة المفتوحة، وتكونت 
عینة البحث من ستین طالًبا، ُطبِّق علیھم اختبار قبلي وبعدي من صورتین مكافئتین، في الفصل 
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تائج البحث عن فاعلیة استراتیجیات ، وكشفت ن)٢٠١٤/ ٢٠١٣(الدراسي األول من العام الجامعي 
، وفي ضوء النتائج )عینة البحث(كیجان في عالج األخطاء اإلمالئیة التي ظھرت لدى الطالب 

أوصى البحث بضرورة االھتمام بتعلیم اإلمالء في المراحل الجامعیة المختلفة بما فیھا الدراسات 
 كیجان لتنمیة مھارات اللغة وفنونھا في العلیا، واقترح الباحث إجراء بحوث تستخدم استراتیجیات

  .المراحل الدراسیة المختلفة
 حیث ھدفت إلى قیاس تأثیر نموذج التعلم التعاوني ):Mourning, 2014( دراسة مورننغ -٦
)Kagan ( ا في نتائج الریاضیات في والیةفي رفع مستویات تحصیل الطالب المحرومین اقتصادی

) ١٢٤(طالًبا وطالبة،  ) ٢٣٨(خدام تصمیم شبھ تجریبي لعینة تكونت من وتم است. كارولینا الشمالیة
في المجموعة التجریبیة، وتوصل البحث إلى أن النتائج تدعم ) ١١٤(في المجموعة الضابطة و

استخدام نماذج كیجان لرفع مستویات التحصیل لدى الطالب المحرومین اقتصادیا؛ وذلك ألن نماذج 
الب في االنخراط بعملیة التعلم من خالل التعاون، وتنمیة مھارات التواصل كیجان تخلق فرًصا للط

 .التفكیر الریاضي
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أثر بعض ): Langworthy, 2015(دراسة  -٧

 في Kagan cooperative learning structureاستراتیجیات التعلم التعاوني الخاصة بكاجان 
وقد استخدمت الدراسة المنھج الكمي والنوعي؛ ألنھما . یزیة لدى الطلبة المعاقینتعلُّم اللغة اإلنجل

قبل وبعد التطبیق، ) ٢(أكثر تناسًبا ألدوات الدراسة التي تكوََّنت من بطاقة مالحظة للمعلمین قوامھم 
 مدرسة خاصة بغرب وكذلك بطاقة مقابلة تمت بعد إجراء المالحظة، وُطّبقت الدراسة على

، وبعد تحلیل البیانات أسفرت )٢٣٦(نیویورك على الصفین الخامس والسادس، وبلغت العینة 
النتائج عن أن الطالب كانوا أكثر انخراًطا وأكثر دافعیة ومتعة عند استخدامھم استراتیجیات كاجان 

  .التعاونیة
ج كیجان في التعلم التعاوني لتنمیة أثر استخدام نماذ"وھي بعنوان ): ٢٠١٥العمري ، ( دراسة -٨

". مھارات التواصل الریاضي في مقرر الریاضیات لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي بجدة
، )الكتابة والمثیل(اختبار لقیاس مھارات التواصل الریاضي : وأعدَّت الباحثة أدوات البحث، وھي

وتكّوَنت عینة ). حدث، واالستماعالقراءة، والت(وبطاقة مالحظة لمھارات التواصل الریاضي 
طالبة من الصف الرابع االبتدائي، واستخدم البحث المنھج شبھ التجریبي، وكانت ) ٦٤(الدراسة من 

  .نتیجة البحث أّن نماذج كیجان لھا تأثیر إیجابي على تنمیة مھارة التواصل الریاضي لدى الطالبات
دام استراتیجیات كاجان في تدریس العلوم في أثر استخ" التي بعنوان ):٢٠١٧ھاني، (دراسة  -٩

تنمیة مھارات التفكیر المنتج ومھارات التعاون ومفھوم الذات األكادیمیة لدى تالمیذ الصف الرابع 
اختبار تحصیلي معرفي، واختبار لمھارات التفكیر : وأعدَّت الباحثة أدوات البحث، وھي". االبتدائي

وُطبِّقت على عینة . اون، ومقیاس فعالیة الذات األكادیمیةالمنتج، وبطاقة مالحظة مھارات التع
الدراسة المكونة من مجموعتین، إحداھما ضابطة واألخرى تجریبیة، وعدد أفراد كل مجموعة 

ودّلت نتائج البحث على كفاءة تدریس العلوم . تلمیًذا من الصف الرابع االبتدائي) ٣٥(منھما 
التحصیل وتنمیة مھارات التفكیر المنتج ومھارات التعاون باستخدام استراتیجیات كیجان لتنمیة 

  .وفاعلیة الذات األكادیمیة لدى تالمیذ الصف الرابع االبتدائي
على تنمیة ) kagan(ھدفت إلى قیاس أثر استخدام نماذج كیجن ): ٢٠١٧نجم الدین، ( دراسة -١٠

ماعیة والوطنیة لدى طالبات التحصیل الدراسي والمھارات االجتماعیة في مقرر الدراسات االجت
اختبار (طالبة بجدة، ُطّبقت علیھن أدوات الدراسة ) ٥٧(وتكوََّنت العینة من . الصف األول المتوسط

قبلیا وبعدیا على المجموعتین الضابطة )  مقیاس المھارات االجتماعیة-التحصیل الدراسي
 تنمیة التحصیل والمھارات والتجریبیة، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر لنماذج كیجن في
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االجتماعیة، وأوصت الباحثة بتدریب المعلمات على طریقة التدریس وفق نماذج كیجن وذلك 
  .لتطبیقھا في تدریس جمیع المقررات الدراسیة

أثر استخدام بعض استراتیجیات كیجان على تنمیة الفھم " بعنوان ):٢٠١٨حتوت، ( دراسة -١١
) ١٠٠(وتكوَّنت العینة من ". لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائيالعمیق والتحصیل في العلوم 

) إحداھما تجریبیة، واألخرى ضابطة(تلمیذ من الصف األول اإلعدادي، تم تقسیمھم إلى مجموعتین 
 اختبار –اختبار الفھم العمیق (تلمیًذا في كل مجموعة، وتمثلت أدوات الدراسة في ) ٥٠(بواقع 

المجموعتین الضابطة والتجریبیة، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ، ُطبَِّقا على )تحصیلي
الستراتیجیات كیجان، حیث إن ھذه االستراتیجیات زّوَدت التالمیذ بتعلیم ذي معًنى، ووّفَرت بیئة 

  .  صّفیة أتاحت فرصة المناقشات؛ مما ساعد التالمیذ على فھم ما تعلَُّموه
   العمل الجماعيالدراسات التي تناولت: المحور الثاني

   نظًرا إلى أھمیة العمل الجماعي فقد سعت بعض الدراسات إلى تنمیتھ باستخدام برامج 
  :واستراتیجیات مختلفة، ومن ھذه الدراسات

فاعلیة استراتیجیة التفكیر بصوت مرتفع في تنمیة "وھي بعنوان ): ٢٠١١العمودي، ( دراسة -١
علوم واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى تلمیذات المرحلة التفكیر االستداللي والتحصیل في مادة ال

، حیث شملت عینة الدراسة مجموعة تجریبیة ومجموعة "المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة
تلمیذة من تلمیذات الصف الثالث المتوسط، وأعدت الدراسة ثالث أدوات ) ٦٠(ضابطة عددھا 

 مقیاس لقیاس - اختبار لقیاس التحصیل الدراسي– تمثلت في اختبار لقیاس التفكیر االستداللي
االتجاه نحو العمل التعاوني، ودلت نتائج الدراسة إلى وجود حجم تأثیر كبیر الستخدام استراتیجیة 
التفكیر بصوت مرتفع على تنمیة التفكیر االستداللي والتحصیل واالتجاه نحو العمل الجماعي، 

  .واقترحت بعض الدراسات المستقبلیة
حیث ھدفت إلى بناء برنامج إثرائي قائم على التكامل وفق ): ٢٠١٤عز الدین، ( دراسة -٢

وتكوَّنت العینة . الذكاءات المتعددة لتنمیة مھارات التفكیر العلیا واالتجاه نحو التعاون في مادة العلوم
نمیة االتجاه تلمیذة بالصف الرابع االبتدائي، وتوصلت الدراسة إلى فاعلیة البرنامج في ت) ٢٤(من 

  .    نحو التعاون
 التي توصلت إلى فاعلیة تدریس العلوم باستخدام نموذج التعلم ):٢٠١٦عبد المجید، ( دراسة -٢

 في تنمیة التحصیل واالتجاه P5BL) المشكلة، المشروع، الخطوات، الفریق، المنتج(القائم على 
طالًبا ) ٣٢(نت عینة الدراسة من حیث تكو. نحو العمل الجماعي لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة

وطالبة من طلبة الصف الثاني اإلعدادي بمدارس المسار المصري بجدة، ُطبِّقت علیھم أدوات 
، ) ومقیاس اتجاھات الطالب نحو العمل الجماعي–اختبار تحصیلي (الدراسة التي تمثلت في 

دم وُتطبِّق التعلم والعمل وأوصت الدراسة بتدریب المعلمین على النماذج التعلیمیة التي تستخ
  . الجماعي

 بحثت ھذه الدراسة في فاعلیة برنامج مقترح قائم على ):٢٠١٦شاذلي وآخرین، ( دراسة -٣
نظریة التعلم الدماغي لتدریس الجیولوجیا في تنمیة التفكیر المركب، واالتجاه نحو العمل الجماعي، 

وُأجریت الدراسة بكلیة التربیة بجامعة . ھریةوبقاء أثر التعلم لدى طالب المرحلة الثانویة األز
عرابة أبو "طالًبا من طالب الصف األول الثانوي بمعھد ) ٧٨(أسیوط، وتكوََّنت عینة الدراسة من 

الثانوي، وشملت أدوات الدراسة مقیاًسا للتفكیر المركب، ومقیاًسا لالتجاه نحو العمل " دھب
ج الدراسة إلى فاعلیة البرنامج المقترح القائم على وتوصلت نتائ. الجماعي، واختباًرا للتحصیل
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نظریة التعلم الدماغي في تنمیة التفكیر المركب، واالتجاه نحو العمل الجماعي، وبقاء أثر التعلم لدى 
  . طالب الصف األول الثانوي األزھري

ریس  استھدفت التعرف على أثر استخدام التدریس المتمایز في تد):٢٠١٦رشوان، ( دراسة -٤
االقتصاد المنزلي على تنمیة بعض مھارات العمل الجماعي والتفكیر اإلیجابي لدى تلمیذات الصف 

تلمیذة، واألخرى ) ١٧(وتكوََّنت عینة البحث من مجموعتین، إحداھما تجریبیة . الخامس االبتدائي
اختبار (راسة تلمیذة، بمدرسة طھ حسین االبتدائیة بسوھاج، ُطبِّقت علیھن أدوات الد) ١٨(ضابطة 

، وأسفرت النتائج عن وجود فرق داّل )لقیاس مھارات العمل الجماعي، ومقیاس التفكیر اإلیجابي
في التطبیق البعدي ) التجریبیة، والضابطة(إحصائیا بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعتین 

  .الختبار المواقف لمھارات العمل الجماعي
في تصحیح التصورات البدلیة " ستیبانز"لى مدى أثر نموذج  ھدفت إ):٢٠١٧األشقر، ( دراسة -٥

وُطبِّقت ھذه الدراسة على مجموعة من تالمیذ الصف السادس . وتنمیة االتجاه نحو العمل الجماعي
، وأسفرت نتائج التطبیق البعدي لمقیاس االتجاه نحو العمل الجماعي )دمیاط(االبتدائي بمحافظة 

  .یذ المجموعة التجریبیةوأبعاده المختلفة لصالح تالم
ھدفت إلى دراسة أثر استخدام منظمات التفكیر البصري في تنمیة : )٢٠١٨البركاتي، ( دراسة -٦

التحصیل ومھارات العمل ِضْمن الفریق لدى طالبات مقرر طرق تدریس الریاضیات بجامعة أم 
ا ومقیاًسا لمھارات العمل حیث استخدمت الدراسة التصمیم شبھ التجریبي، واختباًرا تحصیلی. القرى

ِضْمن الفریق، ومن أبرز توصیات الدراسة تفعیل دور مھارات العمل الجماعي في تدریس مادة 
  .الریاضیات؛ لكونھا تزید من تعمیق قیم التعاون والتكافل بین أفراد المجتمع

  :تعلیق عام على الدراسات والبحوث السابقة
البحوث السابقة التي تناولت نماذج كیجان، أنھا أجمعت    یتضح من العرض السابق للدراسات و

على كفاءة نماذج كیجان في تحسین مستوى التحصیل الدراسي في المواد المختلفة، وأكدت على 
ضرورة استخدام ھذه النماذج في التدریس؛ لما لھا من فوائد عدیدة في تحسُّن كثیر من المھارات 

، لیس ذلك فَحْسب، بل إّن نماذج كیجان تساعد التالمیذ في االجتماعیة والتعلیمیة لدى التالمیذ
  .الحفاظ على المعلومات ألطول فترة ممكنة؛ إذ جاءت نتائجھا في ُمجملھا إیجابیة

   كّل ھذا شجَّع الدارسة على االستعانة بنماذج كیجان في تدریس العلوم لرفع مستوى التحصیل 
في التدریب على مھارات كثیرة عند  سیلة فعالةلدى الطالبات، حیث وجدت أن نماذج كیجان و

  .الطالبات، باإلضافة إلى كونھا أسلوًبا جدیًدا وشیًِّقا وممتًعا
   تتشابھ الدراسات مع الدراسة الحالیة، من حیث استخدام المنھج التجریبي، وتختلف الدراسة 

علیھا الدراسة، وھي المرحلة الحالیة مع الدراسات السابقة من حیث المرحلة التعلیمیة التي ُأجریت 
المتوسطة، كما تتجلَّي االستفادة من الدراسات السابقة في إعداد أدوات الدراسة وتقنینھا، وتحلیل 

التي تم تطبیقھا في " كیجان"نتائج الدراسة وتفسیرھا، والتعرف على طبیعة كل نموذج من نماذج 
نماذج كیجان، وتحدید حجم المجموعة، ودور ھذه الدراسة، وإعداد دلیل المعلمة في كیفیة استخدام 

 .كلٍّ من الطالبة والمعلمة
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  :إجراءات الدراسة
  : مجتمع الدراسة

ھـ، ١٤٣٩   جمیع طالبات الصف الثاني المتوسط بمدارس مدینة مكة المكرمة، للعام الدراسي 
  .لبةطا) ١٢١٨٤(الفصل الدراسي الثاني، وعددھن حسب إحصائیة وزارة التربیة والتعلیم 

  : عینة الدراسة
 : االستطالعیةعینة الدراسة: أوًلا

وكان عدد أفراد عینة  الصف الثاني المتوسط،    تمثلت عینة الدراسة االستطالعیة في طالبات
  .وھّن ِمن غیر طلبات العینة األساسیة، طالبة) ٢٥(الدراسة االستطالعیة 

  :عینة الدراسة األساسیة: ثانًیا
طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط، بمدرسة أبي شعیب ) ٤٧(الدراسة من    تكوََّنت عینة 

، وتم اختیار المدرسة قصدیا؛ )ھـ١٤٣٩ -ھـ ١٤٣٨(للبنات، بمدینة مكة المكرمة، للسنة الدراسیة 
ألنھا قریبة من عمل الباحثة،    وقد ُأجِرَي اختیار صفَّْین منھا بطریقة عشوائیة بسیطة، حیث تم 

) الطاقة الحراریة والموجات( إحداھما عشوائیا كمجموعة تجریبیة تدرس وحدة العلوم تعیین
األخرى ضابطة تدرس نفس الوحدة بالطریقة طالبة، و) ٢٤(بطریقة نماذج كیجان، وعددھا 

  . سنة١٥ إلى ١٤كان متوسط أعمارھن من طالبة، و) ٢٥(الُمتََّبعة، وعددھا 
  :منھج الدراسة

لمتغیرات ) القبلي والبعدي(اسة المنھج التجریبي الذي یقوم على القیاسین    استخدمت الدر
 على )متغیر، مستقل( تدریس العلوم باستخدام نماذج كیجانالدراسة؛ بغرض التعرف على فاعلیة 

لدى طالبات الصف الثاني ) متغیرات تابعة(وتنمیة مھارات العمل الجماعي زیادة التحصیل 
  .    مكرمة بمدینة مكة الالمتوسط

  :تصمیم الدراسة
     تم بناء التصمیم شبھ التجریبي للدراسة، القائم على أساس مجموعتین، إحداھما تجریبیة 

  .یوضح التصمیم التجریبي لمجموعتي الدراسة) ١(واألخرى ضابطة، والشكل رقم 
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  التصمیم شبھ التجریبي) ١(   شكل 
 

  

  
  

  
  
  
  

  : الدراسةإعداد أدوات ومواّد
 :   لتحقیق أھداف الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات التالیة

  مواّد البحث: أوًلا
لطالبات الصف الثاني المتوسط ) الطاقة الحراریة والموجات(   إعداد دلیل المعلمة لتدریس وحدة 

  :، حیث مّرت عملیة إعداد دلیل المعلمة بِعّدة خطوات، ھي)Kagan(باّتباع نماذج 
ّطالع على بعض األدبیات والدراسات والبحوث السابقة التي طّبقت نماذج كیجان في تدریس  اال-١

  .العلوم؛ بغرض االستفادة منھا في إعداد الدلیل للدراسة
ھدف الدلیل إلى مساعدة المعلمة في تدریس الوحدة المختارة باستخدام  :تحدید الھدف من الدلیل -٢

  .نماذج كیجان
تضّمَنت اإلشارة إلى الھدف منھ، والفلسفة التي یستند إلیھا الدلیل، ومقدمة : للدلیلإعداد ُمقدِّمة  -٣

توّضح مفھوم وأھمیة نماذج كیجان في تدریس العلوم، كما تضمََّنت عرًضا وتفصیًلا لكل نماذج 
كیجان المستخَدمة في الدراسة، وتوضیح كیفیة استخدام نماذج كیجان في التدریس، باإلضافة إلى 

  .ادات وتوجیھات عاّمة للمعلمة بشأن نماذج كیجانإرش
الُمقرَّرة على طالبات الصف الثاني ) الطاقة الحراریة والموجات( عرض األھداف العامة لوحدة -٤

  .المتوسط؛ لتسترشد بھا المعلمة أثناء تدریس الوحدة
ساعات التدریس وقد ُروِعَي أن یكون عدد : عرض الُخطَّة الزمنیة لتدریس الوحدة للطالبات -٥

وقد استغرق زمن تطبیق الدراسة شھًرا ، )الضابطة، والتجریبیة(متساوًیا لمجموعتي الدراسة 
 ٤٠ حصة، بواقع ثالث حصص أسبوعیا، وزمن الحصة ھو١٨، بمعدل )ستة أسابیع(ونصًفا 

  .ھـ١٤٣٩/ ھـ١٤٣٨دقیقة، للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 
عنوان : حیث تضمنت ُخّطة كل درس تحدید ما یلي :س دروس الوحدةالتخطیط الجید لتدری -٦

 األدوات والوسائل – األفكار الرئیسة – األھداف التعلیمیة الخاصة بكل موضوع –الموضوع 
 تقویم الدرس من – ُخّطة السیر في الدرس وفًقا لنماذج كیجان – األنشطة الُمستخَدمة –الُمستخَدمة 

  .سئلة عقب نھایة كل درسخالل َطْرح مجموعة من األ

  التطبيق القبلي
  الدراسياختبار التحصيل

               مقياس ضوابط العمل الجماعي -
  المجموعة التجريبية

ق نماذج التدريس وف(
 )كيجان

  المجموعة الضابطة
التدريس بالطريقة (

 )المتبعة

  التطبیق البعدي

 اختبار التحصیل الدراسي -
 مقیاس ضوابط العمل الجماعي                -
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االعتبارات األساسیة التي یجب مراعاتھا أثناء استخدام نماذج كیجان؛    وقد حرصت الباحثة على 
  :لمعرفة مدى فاعلیتھا في تنمیة التحصیل ومھارات العمل الجماعي، وھي

وغیر استخدام نظریة التعلم التعاوني التي تتیح للطالبات فرصة العمل في مجموعات صغیرة  -
متجانسة، یتعاون فیھا بعضھن مع بعض، ویكون لكلٍّ منھّن دور إیجابي وَنِشط، حیث ھذا 

 .ما تقوم علیھ نماذج كیجان
تقییم أفراد كل مجموعة على أساس الناتج النھائي للمجموعة وناتج كل فرد على ِحَدة،  -

یة نجاحھ ویتحمل كل عضو في المجموعة مسؤولیة نجاح المجموعة باإلضافة إلى مسؤول
 . ھو

تنوُّع نماذج كیجان الُمستخَدمة في الدرس الواحد؛ حتى ال تشعر التلمیذات بالملل مما یؤثر  -
سلًبا في التجربة، ولقد وضعت الدارسة في اعتبارھا أن التنویع في النماذج یستھدف 
 الوصول إلى كّل ما ھو صعب في المادة العلمیة والعمل على تیسیره دون أن ُیسبِّب ھذا

 . التنوع إرباًكا للطالبات
مراعاة الدارسة في اختیار المادة العلمیة واألنشطة أن تكون مناسبة من حیث مستوى  -

 . صعوبتھا، وأن تكون نماذج كیجان الُمستخَدمة في الدروس مناسبًة من حیث َتنوُّعھا
وعة تحقیق األداء الجماعي في كّل األنشطة، حیث ُیقسَّم الصف إلى مجموعات، كل مجم -

  . تقریًبا تتكوَّن من أربع طالبات لكل طالبة دورھا في المجموعة
تم عرض الدلیل بصورتھ األولیة على مجموعة  ):صدق الدلیل(إعداد الصورة النھائیة للدلیل  -٧

 من ذوي االختصاص في المناھج وطرق التدریس، ومعلمتین من - )١(ملحق - من المحّكمین 
 من ذوات الخبرة، ثم القیام بالتعدیل َحَسب توجیھات المحّكمین، معلمات العلوم في نفس المدرسة

  ).٢(ملحق -وبذلك أصبح الدلیل صالًحا للتطبیق في صورتھ النھائیة 
  بناء أدوات الدراسة: ثانًیا

  إعداد اختبار التحصیل الدراسي ): ١(
  :   قامت الدارسة بإعداد اختبار التحصیل الدراسي َوْفق الخطوات التالیة

 وھو قیاس مدى تحصیل طالبات الصف الثاني المتوسط :تحدید الھدف العام من االختبار -١
 -  التطبیق-  الفھم-التذكر(، وذلك عند مستویات )الطاقة الحراریة والموجات(لموضوعات الوحدة 

  ). التقویم- التركیب- التحلیل
داد جدول المواصفات تم فحص وتحلیل محتوى الوحدة، وإع :تحلیل محتوى الوحدة المختارة -٢

  :  لالختبار كما بالجدول التالي
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  مواصفات االختبار التحصیلي) ٢(جدول 
   المستویات المعرفیة

الموضوعات 
المعرفیة 
 للمحتوى

التقو التركیب التحلیل التطبیق الفھم التذكر
 یم

  
 المجموع

  
النسبة 
 المئویة

  الفصل األول
الطاقة (

 )الحراریة

)٦(  
)٧ (
)١١ (
)١٢( 

)١ (
)٢ (
)٩( 

)٨( )٤( )٥( )٣(  
)١٠( 

٤٤٫٤٤٤ ١٢٪ 

  الفصل الثاني
الموجات (

والصوت 
 )والضوء

)١٤(  
)١٥(  
)٢١(  
)٢٦( 

)٢٣(  
)٢٠(  
)٢٧( 

)١٣(  
)٢٢(  
)١٩( 

)١٦(  
)٢٤( 

)١٧(  
)١٨( 

)٥٥٫٥٥٦ ١٥ )٢٥٪ 

 ٪١٠٠ ٢٧ ٣ ٣ ٣ ٤ ٦ ٨ المجموع
غة مفردات االختبار على تمت صیا وفي ضوء جدول المواصفات :صیاغة مفردات االختبار -٣

نمط االختیار من متعدد، وذلك بسبب أنھا موضوعیة في نتائجھا، وقدرة ھذا النوع من االختبار 
على تغطیة  أجزاء كبیرة من محتوى الوحدة، وقد صیغت كل مفردة على ھیئة سؤال أو عبارة 

م إعداد صفحة للتعلیمات ناقصة یعقبھا أربعة بدائل، ولبیان كیفیة اإلجابة عن أسئلة االختبار ت
تضمََّنت البیانات الشخصیة للطالبة وكیفیة اإلجابة عن بنود االختبار، كما تم إعداد ورقة إجابة 

  .لالختبار وكذلك مفتاح تصحیح مثقب
تم عرض االختبار على مجموعة من المتخصصین في المناھج وطرق  :صدق االختبار -٤

ریس العلوم، وقد تم تعدیلھ في ضوء توجیھاتھم وإخراجھ التدریس ومعلمات من ذوات الخبرة في تد
   .)٣ملحق(- بالصورة النھائیة 

، عن طریق )٢٥= ن(   كما تم حساب الصدق من خالل تطبیقھ على عینة التجربة االستطالعیة 
حساب معامل االرتباط بین درجة كل مستوى من مستویات بلوم المعرفیة الستة التي یقیسھا 

 دالة إحصائیا عند مستوى داللة أقل یوضح أنھا) ٣(جة الكلیة لالختبار، والجدول االختبار والدر
؛ مما یدل على اتساق المستویات المعرفیة لالختبار وصالحیتھا للتطبیق على عینة )٠٫٠١(من 

  . الدراسة
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  معامل االرتباط بیرسون لالختبار التحصیلي) ٣(جدول 

 معامل االرتباط المستوى المعرفي
.٨٥٦** كرالتذ  

.٨١٨** الفھم  
.٨٧٥** التطبیق  
.٦٥٥** التحلیل  
.٧٨٩** التركیب  
.٨٩٩** التقویم  

  )٠٫٠١( دال إحصائیا عند مستوى داللة أقل من **
) ٠٫٣٦(االختبار، حیث تراوحت بین    كما تم إیجاد قیم معامل الصعوبة والتمییز لكل مفردات 

حیث تشیر الدراسات إلى أن معامل الصعوبة المثالي ھو ا؛ ، وھي بذلك مقبولة إحصائی)٠٫٥٩(و
االختبار فقد تراوحت بین ، أما قیم معامل التمییز لمفردات )٠٫٧٠(و) ٠٫٣٠(المحصور بین 

حیث تشیر الدراسات أن معامل التمییز المثالي ھو ، وھي بذلك مقبولة إحصائًیا؛ )١٫٠٠(و) ٠٫٧٣(
  ). ٣٠٤، ص٢٠٠٣حسن، ) (١،٠٠(و) ٠،٣٠(المحصور بین 

تم إعطاء كل مفردة من مفردات االختبار درجة واحدة في حالة اإلجابة  :تقدیر درجات االختبار -٥
  .درجة) ٢٧(الصحیحة، وصفًرا في حالة اإلجابة الخاطئة، وبذلك تصبح الدرجة الكلیة لالختبار 

بار من خالل تطبیقھ  إلى الزمن المالئم لتطبیق االختتوصلت الدراسة:  زمن تطبیق االختبار-٦
  . دقیقة٣٠، وكان الزمن المناسب لتطبیق االختبار )٢٥= ن(على عینة التجربة االستطالعیة 

 معامل ثبات االختبار باستخدام معامل ألفا كرونباخ للثبات، حیث بلغ تم حساب:  ثبات االختبار-٧
  .، وھي نسبة مقبولة من الثبات والتجانس)٪٨٢٣,٠(ثبات االختبار 

 من إجراءات ضبط االختبار للتأكد من صالحیتھ، بعد االنتھاء: عداد الصورة النھائیة لالختبار إ-٨
  ).٣ملحق(-مفردة موزعة على مستویات بلوم المعرفیة ) ٢٧(تكوََّنت الصورة النھائیة لالختبار من 

  مقیاس مھارات العمل الجماعي): ٢(
 :ماعي َوْفق الخطوات التالیةكما قامت الدارسة بإعداد مقیاس مھارات العمل الج

) kagan(فاعلیة تدریس العلوم باستخدام نماذج كیجان  وھو قیاس مدى : الھدف من المقیاس-١
ذلك في تنمیة مھارات العمل الجماعي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدینة مكة المكرمة، و

 - المصداقیة واألمانة : (تالیةمن خالل إجابتھن عن مفردات المقیاس التي تنطوي تحت األبعاد ال
  ). التعاون-  االنضباط وااللتزام-االھتمام بفریق العمل 

أبعاد المقیاس في ضوء الدراسات والبحوث السابقة التي تم  تم تحدید:  تحدید أبعاد المقیاس-٢
یونس، ( علیھا، والتي اھتمت بقیاس مھارات العمل الجماعي واالتجاه نحوه، كدراسة االطالع
، )٢٠١٧األشقر، (، )٢٠١٤الدین،  عز(، )٢٠١٦المجید،  عبد(، )٢٠٠٩فتح اهللا، (، )٢٠٠٩

وقد تم تحدید أربعة أبعاد  ،)Beigi, M., Shirmohammadi, 2012(، )٢٠١٦البركاتي، (
  ). التعاون- االنضباط وااللتزام- االھتمام بفریق العمل- المصداقیة واألمانة (:للمقیاس، وھي

عبارات المقیاس في األبعاد األربعة في صورة  تمت صیاغة :لمقیاسصیاغة مفردات ا -٣
دائما، أحیاًنا، (عبارات، وأمام كل عبارة مقیاس متدرج من ثالث استجابات على طریقة لیكرت 

  .عبارة) ٤٢(، وقد بلغ عدد عبارات المقیاس في صورتھ األولیة )نادًرا
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ألولیة على مجموعة من المحّكمین؛ رض المقیاس في صورتھ اتم ع:  حساب صدق المقیاس-٤
بھدف التعرف على مدى وضوح تعلیمات المقیاس وعباراتھ ودقة صیاغتھا، ومالءمتھا لطالبات 
الصف الثاني المتوسط، ومدى انتماء كل عبارة إلى البعد الذي تندرج تحتھ، وفي ضوء مالحظات 

لتتناسب مع البعد الذي تنتمي المحّكمین تم حذف بعض العبارات، وإعادة صیاغة بعض العبارات 
  .إلیھ
 طبق المقیاس في صورتھ األولیة على : التجریب االستطالعي لمقیاس مھارات العمل الجماعي-٥

طالبات الصف الثاني المتوسط بإحدى المدارس الحكومیة بمكة المكرمة خارج عینة التجربة 
  :ریًبا؛ وذلك لألغراض التالیةاألساسیة للدراسة، وتم تطبیقھ مرة أخرى بعد مضّي أسبوعین تق

تم حساب معامل ثبات المقیاس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ :  حساب ثبات المقیاس-أ
)Wiersma & Jurs, 1999( حیث بلغ معامل الثبات ،)؛ مما یدل على أن المقیاس لھ )٠٫٩٣٥

  .درجة عالیة من الثبات
التعلیمات الخاصة بالمقیاس للطالبات مع  تم قراءة : التأكد من وضوح المعاني والتعلیمات-ب

توضیح طریقة اإلجابة عن المقیاس، وقد لوحظ عدم وجود أّي استفسارات فیما یتعلق بالمعاني 
  .والتعلیمات؛ مما یشیر إلى وضوح المعاني وكذلك التعلیمات

ب النتھاء تبیَّن من خالل التجریب االستطالعي للمقیاس أن الزمن المناس:  تحدید زمن المقیاس-ج
دقیقة، ولكن ُیفضَّل ترك الزمن مفتوًحا حتى ) ٢٠(جمیع الطالبات من اإلجابة عن مفرداتھ ھو 

  .تتمكَّن كل طالبة من َفْھم عبارات المقیاس واإلجابة علیھ بتمعُّن
   كما تم حساب صدق المقیاس، وذلك بحساب االتساق الداخلي لمفردات المقیاس باستخدام 

 یوضح أنھا) ٤(یرسون بین درجة كل محور والدرجة الكلیة للمقیاس، والجدول معامالت ارتباط ب
؛ مما یدل على تماُسك ھذه المحاور وصالحیتھا )٠٫٠١(دالة إحصائیا عند مستوى داللة أقل من 

  . للتطبیق على عینة الدراسة
  ) ٤(جدول 

 معامل االرتباط بیرسون بین درجة كل محور والدرجة الكلیة للمقیاس

 معامل االرتباط المحور الرقم

 ٠،٧٢١** المصداقیة واألمانة ١

 ٠٫٨٧٦** االھتمام بفریق العمل ٢

 ٠٫٠٨٦٠** االنضباط وااللتزام ٣

 ٠٫٠٦٦٨ ** التعاون ٤

 )٠،٠١(دال إحصائیا عند مستوى داللة أقل من ** 

) ٣٢( مكوًنا من -)٤ق ملح(- في صورتھ النھائیة أصبح المقیاس:  الصورة النھائیة للمقیاس-٦
، )دائًما(عبارة موجبة، وذلك بعد إجراء التعدیالت المقترحة، وقد أعطیت ثالث درجات في حالة 

، وبذلك تكون الدرجة النھائیة لمقیاس )نادًرا(، ودرجة واحدة في حالة )أحیاًنا(ودرجتین في حالة 
ویوضح الجدول التالي درجة، ) ٣٢(درجة، والدرجة الصغرى ) ٩٦(مھارات عمل المجموعة 

  .مواصفات مقیاس مھارات العمل الجماعي
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  ) ٥(جدول 
  محاور وأبعاد مقیاس مھارات العمل الجماعي

 المجموع أرقام العبارات األبعاد) مھارات العمل الجماعي(
 ٨ ٢٥ - ٢٤ -١٨ -١٦ - ١٠ -٤ - ٣ -١ المصداقیة واألمانة

 ٩ ٣٢ - ٢٩ -٢٧ - ٢٣ -٢١ -١٩ - ١٧ -١١ -٥ االھتمام بفریق العمل
 ٧ ٢٨ -٢٢ - ٢٠ -١٥ -١٤ - ٨ -٦ االنضباط وااللتزام

 ٨ ٣١ - ٣٠ -٢٦ -١٣ - ١٢ -٩ - ٧ -٢ التعاون
  

  :إجراءات الدراسة وتطبیقھا النھائي
  :     اتبعت الدارسة لتنفیذ ھذا البحث اإلجراءات التالیة

ت الدراسة الحالیة بغرض  االطالع على األدبیات النظریة والبحوث السابقة التي تناولت متغیرا-١
  .االستفادة منھا في البحث الحالي

وفق نماذج كیجان المختارة بما یتناسب مع ) الطاقة الحراریة والموجات( صیاغة دروس وحدة -٢
  .كل موضوع، وإعداد دلیل المعلمة

ي  تقنین أدوات البحث الحالي والقیام بالتطبیق االستطالعي على عینة من طالبات الصف الثان-٣
  .بالمرحلة المتوسطة 

 اختیار عینة الدراسة من طالبات الصف الثاني المتوسط بمدرسة أبي شعیب المتوسطة للبنات -٤
  .بمكة المكرمة، وتقسیمھا إلى مجموعتین إحداھما تجریبیة واألخرى ضابطة

بوع في األس)  مقیاس مھارات العمل الجماعي–لالختبار التحصیلي ( تم تطبیق القیاس القبلي -٥
األول على المجموعتین، وكان الھدف من التطبیق القبلي التأكد من وجود تكافؤ بین المجموعتین 

) ٧(و) ٦(قبل تنفیذ التجربة، وأیًضا مقارنة نتائج أدائھما بالتطبیق البعدي للدراسة، والجدوالن 
لى النحو یوضحان نتائج التطبیق القبلي لالختبار التحصیلي، ومقیاس مھارات العمل، وذلك ع

  :التالي
  ) ٦(جدول 

في التطبیق القبلي " الضابطة والتجریبیة"والفروق بین المجموعتین ) ت(  یوضح نتائج اختبار
  لالختبار 

التطبیق 
المتوسط  العدد المجموعة القبلي

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الفرق بین 
 المتوسطین

قیمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

١.٨٢٦ ٧٫٦٠ ٢٥ الضابطة  
 التحصیل

 ١٫٧٦٥ ٧٫٣٨ ٢٤ التجریبیة
٠٫٦٦٣ ٠٫٤٣٨ ٠٫٢٢٥٠٠ 
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، وِمن َثمَّ فإنھ ال توجد فروق )٪٠٥,٠(عند مستوى ) ت(عدم داللة قیمة ) ٦(   یتضح من الجدول 
دالة إحصائیا بین متوسطات درجات المجموعتین، التجریبیة التي تدرس العلوم باستخدام نماذج 

رست باستخدام الطریقة الُمتََّبعة؛ مما یدل على تكافئھما في التحصیل كیجان، والضابطة التي د
  .القبلي

  ) ٧(جدول 
في التطبیق القبلي لمقیاس " الضابطة والتجریبیة"والفروق بین المجموعتین ) ت( نتائج اختبار

 مھارات العمل الجماعي

التطبیق 
المتوسط  العدد المجموعة القبلي

 الحسابي
االنحراف 

 ريالمعیا
  الفرق بین

  المتوسطین
قیمة 

 "ت"
مستوى 
 الداللة

المقیاس  ٦٫٧٢٠ ٤٩٫٣٦ ٢٥ الضابطة
 ٨٫٠٧٣ ٥١٫٠٤ ٢٤ التجریبیة الكلي

٠٫٤٣١ ٠٫٧٩٤ ١٫٦٨١٦٧ 

) ٪٠٥,٠(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة أقل من ) ٧(   یتبیَّن من الجدول 
في التطبیق القبلي لمقیاس مھارات العمل الجماعي، حیث " ةالضابطة والتجریبی"بین المجموعتین 
للمقیاس الكلي ھي قیمة غیر دالة إحصائیا؛ مما یدل على تكافؤ المجموعتین ) ت(إن قیمة اختبار 

  .  في التطبیق القبلي للمقیاس" الضابطة والتجریبیة"
) اقة الحراریة والموجاتوحدة الط( القیام بتطبیق نماذج كیجان في دروس العلوم المختارة -٦

لطالبات الصف الثاني المتوسط بالمجموعة التجریبیة، في حین تتعرَّض المجموعة الضابطة 
 حصة، ١٨، بمعدل )ستة أسابیع(لألسلوب الُمتََّبع، وقد استغرق زمن تطبیق الدراسة شھًرا ونصًفا 

  . دقیقة٤٠ بواقع ثالث حصص أسبوعیا، وزمن الحصة ھو
على المجموعتین، وذلك بعد االنتھاء من تطبیق نماذج ) القیاس البعدي(أدوات البحث  تم تطبیق -٧

  . كیجان على المجموعة التجریبیة، وتدریس الوحدة بالطریقة الُمتََّبعة للمجموعة الضابطة
، ورصد النتائج وتفسیرھا ومناقشتھا في )spss( تم تفریغ البیانات ومعالجتھا بواسطة برنامج -٨

  .ض الدراسةضوء فرو
  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة

   تمت معالجة البیانات التي تم الحصول علیھا باستخدام اإلحصاء االستداللي، وذلك بواسطة 
  : ، حیث تم حساب)spss(برنامج 

 ).  Independent Samples T Test(للمجموعات المستقلة ) ت(اختبار  -
 .بات االختبار ومقیاس مھارات العمل الجماعيمعادلة ألفا كرونباخ لحساب ث -
)مربع إیتا  -   . لقیاس حجم األثر(2
للكسب المعدل؛ وذلك للتحقق من فاعلیة تدریس العلوم باستخدام ) Black(معادلة بالك  -

نماذج كیجان في تنمیة كلٍّ من التحصیل الدراسي ومھارات العمل الجماعي لدى طالبات 
  .المجموعة التجریبیة

؛ للتحقق من صحة الفرض الثالث )Pearson Correlation(االرتباط بیرسون معامل  -
 .للبحث
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  :نتائج الدراسة وتفسیرھا ومناقشتھا
   فیما یلي تعرض الدراسة النتائج التي أسفرت عنھا، وتفسیرھا في ضوء الخلفیة النظریة 

  :روض الدراسةوالدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحالیة، ومناقشة قبول أو رفض ف
  : اختبار صحة الفرض األول-١

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند : (   ینّص الفرض األول من فروض الدراسة على أنھ
بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة التي تدرس العلوم ) ٪٠٥,٠(مستوى 

یقة الُمتََّبعة في التطبیق باستخدام نماذج كیجان والمجموعة الضابطة التي تدرس العلوم بالطر
؛ للتعرف على )T-test(، تم معالجة البیانات إحصائیا باستخدام اختبار )البعدي لالختبار التحصیلي

داللة الفروق بین متوسطي درجات القیاس البعدي لطالبات المجموعة التجریبیة التي تدرس العلوم 
 العلوم بالطریقة الُمتََّبعة في االختبار باستخدام نماذج كیجان والمجموعة الضابطة التي تدرس

  :یوضح ذلك) ٨(التحصیلي، والجدول 
 )٨(جدول رقم 

 لالختبار التحصیلي البعدي لمجموعتي الدراسة)  ت( المتوسطات وقیمة

المستویات 
المتوسط  العدد المجموعة المعرفیة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الفرق بین 
قیمة  المتوسطین

 "ت"
مستوى 

 اللةالد

مربع 
إیتا 
( 2) 

 ١٫٢٤٢ ٥٫٢٨ ٢٥ الضابطة
 التذكر

 ٠٫٧٣٧ ٦٫٧٥ ٢٤ التجریبیة
٠٫٣٤٨ ٠٫٠٠٠ ٥٫٠٦١ ١٫٤٧٠٠٠ 

 ٠٫٩٧١ ٣٫٨٨ ٢٥ الضابطة
 الفھم

 ٠٫٥٠٤ ٤٫٩٢ ٢٤ التجریبیة
٠٫٣١٦ ٠٫٠٠٠ ٤٫٧١٧ ١٫٠٣٦٦٧ 

 ٠٫٥٨٣ ٢٫٤٤ ٢٥ الضابطة
 التطبیق

 ٠٫٦٢٤ ٣٫٢٩ ٢٤ بیةالتجری
٠٫٣٤٢ ٠٫٠٠٠ ٤٫٩٣٨ ٠٫٨٥١٦٧ 

 ٠،٦٠٠ ٢٫١٢ ٢٥ الضابطة
 التحلیل

 ٠٫٤٤٢ ٢٫٧٥ ٢٤ التجریبیة
٠٫٢٧٠ ٠٫٠٠٠ ٤٫١٦٩ ٠٫٦٣٠٠٠ 

 ٠٫٦٤٠ ٢٫٠٨ ٢٥ الضابطة
 التركیب

 ٠٫٤٦٤ ٢٫٧١ ٢٤ التجریبیة
٠٫٠٠٠ ٣٫٩١٨ ٠٫٦٢٨٣٣ 

٠٫٢٤٦ 

 ٠٫٤٩٠ ١٫٦٤ ٢٥ الضابطة
 التقویم

 ٠٫٤٦٤ ٢٫٧١ ٢٤ لتجریبیةا
٠٫٠٠٠ ٧٫٨٢٨ ١٫٠٦٨٣٣ 

٠٫٥٦٦ 

االختبار  ٣٫٢٥٤ ١٧٫٤٤ ٢٥ الضابطة
 ٢٫٢٧١ ٢٣٫١٣ ٢٤ التجریبیة الكلي

٠٫٠٠٠ ٧٫١١٥ ٥٫٦٨٥٠٠ 
٠٫٥١٥ 
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السابق أن المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة في التطبیق ) ٨(یتبیَّن من الجدول 
 توجد، وأنھ )٢٣٫١٣( وللمجموعة التجریبیة ھو ،)١٧٫٤٤(ھو ) الكلي(البعدي لالختبار التحصیلي 

بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة لصالح ) ٪٠٥,٠(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
المجموعة التجریبیة ذات المتوسط األكبر، وذلك عند جمیع المستویات المعرفیة قید الدراسة 

واالختبار الكلي، حیث إن جمیع قیم اختبار ) یمالفھم، التطبیق، التحلیل، التركیب، التقوالتذكر، (
لجمیع المستویات ولالختبار الكلي ھي قیم دالة إحصائیا؛ لذا فإننا نرفض الفرض الصفري، ) ت(

بین متوسطي ) ٪٠٥,٠(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : "ونقبل الفرض البدیل، وھو
 العلوم باستخدام نماذج كیجان والمجموعة درجات طالبات المجموعة التجریبیة التي تدرس

الضابطة التي تدرس العلوم بالطریقة الُمتََّبعة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي لصالح 
  ".المجموعة التجریبیة ذات المتوسط األكبر في التحصیل

بر من ، وھذه القیمة أك)٠٫٥١٥(وتدل قیمة مربع إیتا على أن حجم التأثیر كبیر حیث بلغ 
، حیث تراوحت قیمة مربع إیتا لمستویات االختبار )٠٫١٤(القیمة الحدّیة لحجم التأثیر الكبیر 

لمستوى التركیب، وجمیعھا في مستوى ) ٠٫٢٤٦(لمستوى التقویم و) ٠،٥٦٦(التحصیلي بین 
؛ مما یدل على وجود أثر إیجابي )Cohen,1992(حسب تصنیف كوھین ) حجم التأثیر المرتفع(

س العلوم باستخدام نماذج كیجان في تنمیة التحصیل الدراسي لطالبات المجموعة التجریبیة لتدری
التذكر، (مقارنًة بطالبات المجموعة الضابطة، وذلك عند جمیع المستویات المعرفیة قید الدراسة 

  .واالختبار الكلي) التطبیق، التحلیل، التركیب، التقویمالفھم، 
دام نماذج كیجان التي تجمع بین التعلم التعاوني والنشط، وما ویرجع ذلك إلى أن استخ

تتضّمنھ ھذه النماذج من مھارات من حیث االعتماد المتبادل بین أفراد الفریق في تجمیع المعلومات 
بأنفسھن والتوصل إلى مقترحات، ومراجعة اإلجابات وتصحیح األخطاء قبل عرضھا على المعلمة 

أتاح للطالبات زیادة قبولھن ألفكار - ئلة، وتعدُّد أسالیب التغذیة الراجعة أثناء المناقشة وطرح األس
وآراء زمیالتھن، وزیادة مصادر المعلومات من خالل االستفادة من قدرات بعضھن؛ مما یرفع من 
التحصیل الدراسي، حیث الحظت الباحثة خالل فترة التطبیق والتجربة التفاعل النَِّشط بین 

ر بین الفریق من مناقشات جماعیة إیجابیة، وتمكُّن الطالبات خالل فترة من الطالبات، وما یدو
التجربة من توزیع األدوار فیما بینھن، وبّث الحماس والنشاط بینھن للوصول إلى حل المشكالت 
العلمیة، وأنھن أصبحن بمرور التجربة أكثر ثقة وشجاعة في البحث والمناقشة وطرح األسئلة 

مات الصحیحة، كما أصبحن في حالة َتناُفس للعمل بروح الفریق والجماعة للوصول إلى المعلو
إلثبات أنفسھن؛ مما دفعھن إلى َفْھم المادة من خالل استماعھن وانتباھھن لقریناتھن ومعلمتھن أثناء 

  .الحوار والنقاش
ما تھتم وتعزى ھذه النتائج إلى عدم اقتصار نماذج كیجان على الجوانب المعرفیة فقط، وإن

بالجوانب االنفعالیة ودورھا الحیوي في تحقیق نواتج التعلم، كما أن تدریس العلوم باستخدام نماذج 
كیجان ینقل مركز التعلم من المعلم إلى المتعلم عن طریق تھیئة الظروف الالزمة لمساعدة المتعلم 

جماعي لتباُدل األفكار فیما على التعلم من خالل إتاحة وقت للطالبة للتفكیر الفردي ثم الثنائي وال
  .بینھن عن طریق التفاعل والتعاون؛ مما ساھم في قدرة الطالبات علي الفھم واالستیعاب

كما أن استخدام نماذج كیجان المناسبة لموضوع وطبیعة الدرس والمناسبة لمجموعات العمل 
  .ساعد الطالبات في إتقان مادة العلوم وتحسین التحصیل الدراسي فیھا

العمري، (؛ )٢٠٠٩عریق، (؛ )٢٠٠٩الدیب، (وقد اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 
التي أثبتت تفوُّق المجموعة ) ٢٠١٨حتوت، (؛ )٢٠١٧نجم الدین، (؛ )٢٠١٧ھاني، (؛ )٢٠١٥

) ٩(التجریبیة التي تدرس باستخدام نماذج كیجان في مواد مختلفة في التحصیل الدراسي، والجدول 
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ریس العلوم باستخدام نماذج كیجان یتصف بدرجة مرتفعة من الفاعلیة في تنمیة یوضح أن تد
) ١٫٦٤(التحصیل الدراسي لطالبات المجموعة التجریبیة، حیث تراوحت نسبة الكسب المعدل بین 

التي حّدَدھا بالك ) ١٫٢٠(لمستوى التطبیق، وجمیعھا أكبر من القیمة ) ١٫٢٨(لمستوى التحلیل و
  .ةإلثبات الفاعلی

وبالتوصل إلى ھذه النتیجة تكون قد تّمت اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة الذي 
في تنمیة التحصیل لدى ) kagan(ما فاعلیة تدریس العلوم باستخدام نماذج كیجان : "ینص على

  ".طالبات الصف الثاني المتوسط بمدینة مكة المكرمة؟
  )٩(جدول 

لمعدل للتحقق من فاعلیة تدریس العلوم باستخدام نماذج كیجان في تنمیة نتیجة معادلة الكسب ا
  التحصیل الدراسي لطالبات المجموعة التجریبیة

 الكسب المعدل الدرجة النھائیة متوسط البعدي متوسط القبلي المستوى المعرفي

 ١٫٣٢ ٨ ٦٫٧٥ ٢٫٣٨ التذكر
 ١٫٣٠ ٦ ٤٫٩٢ ١٫٦٣ الفھم

 ١٫٢٨ ٤ ٣٫٢٩ ١٫١٧ التطبیق
 ١٫٦٤ ٣ ٢٫٧٥ ٠٫٥٤ التحلیل
 ١٫٥٢ ٣ ٢٫٧١ ٠٫٧٥ التركیب
 ١٫٤٦ ٣ ٢٫٧١ ٠٫٩٢ التقویم

 ١٫٣٩ ٢٧ ٢٣٫١٣ ٧٫٣٨ االختبار الكلي

  
  : اختبار صحة الفرض الثاني-٢

توجد فروق ذات داللة إحصائیة ال : (   ینص الفرض الثاني من فروض الدراسة على أنھ
لبات المجموعة التجریبیة التي تدرس العلوم بین متوسطي درجات طا) ٪٠٥,٠(عند مستوى 

باستخدام نماذج كیجان والمجموعة الضابطة التي تدرس العلوم بالطریقة الُمتََّبعة في التطبیق 
؛ )T-test(، تم معالجة البیانات إحصائیا باستخدام اختبار )البعدي لمقیاس مھارات العمل الجماعي

درجات القیاس البعدي لطالبات المجموعة التجریبیة التي للتعرف على داللة الفروق بین متوسطي 
تدرس العلوم باستخدام نماذج كیجان والمجموعة الضابطة التي تدرس العلوم بالطریقة الُمتََّبعة في 

  :یوضح نتیجة الفرضیة) ١٠(مقیاس مھارات العمل الجماعي، والجدول 
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 )١٠(جدول 
 عي البعدي لمجموعتي الدراسةلمھارات العمل الجما) ت(  المتوسطات وقیمة

مھارات 
المتوسط  العدد المجموعة العمل 

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الفرق بین 
 المتوسطین

قیمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

مربع 
 إیتا

المصداقیة  ٢٫٨٥٩ ١٥٫٤٤ ٢٥ الضابطة
 ١٫٧١٩ ٢٢٫٥٠ ٢٤ التجریبیة واألمانة

٠٫٦٩٨ ٠٫٠٠٠ ١٠٫٥٢٣ ٧٫٠٦٠٠٠ 

االھتمام  ٣٫٢٥٤ ١٧٫٤٤ ٢٥ الضابطة
ریق بف

 ١٫٩٣٢ ٢٤٫٩٢ ٢٤ التجریبیة العمل
٠٫٦٦٨ ٠٫٠٠٠ ٩٫٨٢٥ ٧٫٤٧٦٦٧ 

االنضباط  ٢٫٥٩٩ ١٣٫٥٦ ٢٥ الضابطة
 ١٫٦٧٦ ١٨٫٨٨ ٢٤ التجریبیة وااللتزام

٠٫٦٠٤ ٠٫٠٠٠ ٨٫٥٤٠ ٥٫٣١٥٠٠ 

 ٢٫٦٧٩ ١٤٫٥٢ ٢٥ الضابطة
 التعاون

 ١٫٦٢٨ ٢٢٫٢٩ ٢٤ یبیةالتجر
٠٫٠٠٠ ١٢٫٣٢٧ ٧٫٧٧١٦٧ 

٠٫٧٦٠ 

المقیاس  ١١٫٣٦٧ ٦٠٫٩٦ ٢٥ الضابطة
 ٦٫٣٣١ ٨٨٫٥٨ ٢٤ التجریبیة الكلي

٠٫٠٠٠ ١٠٫٥٦٣ ٢٧٫٦٢٣٣٣ 
٠٫٦٩٩ 

) ٪٠٥,٠( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وجودالسابق ) ١٠(   یتضح من الجدول 
موعة التجریبیة ذات المتوسط بین متوسط درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة لصالح المج

  .األكبر في مھارات المصداقیة واألمانة
، وھذه القیمة أكبر من )٠٫٦٩٨(   وتدل قیمة مربع إیتا على أن حجم التأثیر كبیر حیث بلغ 

؛ مما یدل على تفوُّق المجموعة التجریبیة التي درست )٠٫١٤(القیمة الحدّیة لحجم التأثیر الكبیر 
  .جان على المجموعة الضابطة في مھارات المصداقیة واألمانةباستخدام نماذج كی

بین ) ٪٠٥,٠( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وجود   كما یتضح من الجدول السابق 
متوسط درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة ذات المتوسط األكبر 

  .في مھارات االھتمام بفریق العمل
، وھذه القیمة أكبر من )٠٫٦٦٨(وتدل قیمة مربع إیتا على أن حجم التأثیر كبیر حیث بلغ    

؛ مما یدل على تفوُّق المجموعة التجریبیة التي درست )٠٫١٤(القیمة الحدّیة لحجم التأثیر الكبیر 
  .باستخدام نماذج كیجان على المجموعة الضابطة في مھارات االھتمام بفریق العمل

) ٪٠٥,٠( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وجودیتضح من الجدول السابق    أیًضا 
بین متوسط درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة ذات المتوسط 

  .األكبر في مھارات االنضباط وااللتزام
 القیمة أكبر من ، وھذه)٠٫٦٠٤(   وتدل قیمة مربع إیتا على أن حجم التأثیر كبیر حیث بلغ 

؛ مما یدل على تفوُّق المجموعة التجریبیة التي درست )٠٫١٤(القیمة الحدّیة لحجم التأثیر الكبیر 
  .باستخدام نماذج كیجان على المجموعة الضابطة في مھارات االنضباط وااللتزام
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بین ) ٪٠٥,٠( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وجود   ومن الجدول السابق نالحظ 
متوسط درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة ذات المتوسط األكبر 

  .في مھارات التعاون
، وھذه القیمة أكبر من )٠٫٧٦٠(   وتدل قیمة مربع إیتا على أن حجم التأثیر كبیر حیث بلغ 

وعة التجریبیة التي درست ؛ مما یدل على تفوُّق المجم)٠٫١٤(القیمة الحدّیة لحجم التأثیر الكبیر 
  .باستخدام نماذج كیجان على المجموعة الضابطة في مھارات التعاون

السابق نالحظ أن المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة ) ١٠(   وبالنظر إلى الجدول 
، وللمجموعة التجریبیة )٦٠٫٩٦(ھو ) الكلي(الضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس العمل الجماعي 

بین المجموعتین ) ٪٠٥,٠( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى توجد، وأنھ )٨٨٫٥٨(ھو 
الضابطة والتجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة ذات المتوسط األكبر، وذلك عند جمیع المھارات 

) المصداقیة واألمانة، االھتمام بفریق العمل، االنضباط وااللتزام، التعاون(التي یمثلھا المقیاس 
لجمیع المھارات والمقیاس الكلي ھي قیم دالة ) ت(س الكلي، حیث إن جمیع قیم اختبار والمقیا

توجد فروق ذات داللة : "إحصائیا؛ لذا فإننا نرفض الفرض الصفري، ونقبل الفرض البدیل وھو
بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة التي تدرس ) ٪٠٥,٠(إحصائیة عند مستوى 

م نماذج كیجان والمجموعة الضابطة التي تدرس العلوم بالطریقة الُمتََّبعة في التطبیق العلوم باستخدا
البعدي لمقیاس مھارات العمل الجماعي لصالح المجموعة التجریبیة ذات المتوسط األكبر في 

  ".مھارات العمل الجماعي لكل ُبعد على ِحدة وألبعاد مھارات العمل الجماعي مجتمعة
، وھذه القیمة أكبر من )٠٫٦٩٩(ع إیتا على أن حجم التأثیر كبیر حیث بلغ    وتدل قیمة مرب

؛ مما یدل على )Cohen,1992(حسب تصنیف كوھین ) ٠٫١٤(القیمة الحدّیة لحجم التأثیر الكبیر 
وجود أثر إیجابي لتدریس العلوم باستخدام نماذج كیجان في تنمیة مھارات العمل الجماعي لطالبات 

بیة مقارنًة بطالبات المجموعة الضابطة، وذلك عند جمیع مھارات المقیاس المجموعة التجری
  ).٢٠١٨البركاتي، (؛ )٢٠١٦رشوان، (والمقیاس الكلي، وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة 

   وفي ضوء ما سبق تعزى الفاعلیة في نماذج كیجان في تنمیة مھارات العمل من وجھة 
 ُتَعّد من أھم التطبیقات التربویة التي تعتمد على الفلسفة البنائیة نظر الباحثة إلى أن نماذج كیجان

االجتماعیة، والتي ھدفھا األساسي ھو أن یتعلم الطالب كیف یبنوا المعرفة من خالل التفاوض 
االجتماعي، وترى أن الفرد ال یبني معرفتھ إال بالتعاون مع اآلخرین؛ لذا ُترجع نتائج فاعلیة 

  :الدراسة إلى أن
 أسلوب التعلم التعاوني في نماذج كیجان یتضمَّن تعزیز المجموعة ولیس الفرد، حیث یؤكد على -١

ضرورة مراعاة السیاق االجتماعي وااللتزام والمشاركة الفعالة ألعضاء الفریق داخل كل 
فریق من خالل قیام كل عضو في الفریق بتنفیذ ما ُیطلب منھ، ومساعدة كل طالبة األخرى 

معلومات الصعبة، واالستفادة من خبرات بعضھن البعض، األمر الذي رفع من في فھم ال
 للعمل مھارات التعاونروح التعاون بین طالبات المجموعة الواحدة وساعد على تنمیة 

  .الجماعي
 تتضمَّن نماذج كیجان جوا تعلیمیا تعاونیا متكامًلا یخلق الزمالة والصداقة بین الطالبات، ویؤدي -٢

 أن تسود بینھن المحبة واإلخاء نتیجة العالقات اإلجباریة في خطوات نماذج كیجان؛ مما إلى
  .  عزَّز العالقات االجتماعیة بینھن وساھم في تنمیة مھارات العمل لدیھن

 تقسیم الطالبات إلى مجموعات عمل صغیرة، والتأكید على عرض كل عنصر من الفریق الفكرة -٣
حّفز -كار مًعا، والحرص على مشاركة كّل طالبة في الفریق المقترحة ثم مناقشة األف
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الطالبات اللواتي ال ُیفّضلن المشاركة، وكَسَر حاجز الخوف والرھبة من المشاركة؛ األمر 
  .الذي ساھم في زیادة تنمیة مھارات العمل الجماعي لدى الطالبات

مشاركتھن إلنجاز العمل  معرفة الطالبات بالمھام المطلوبة منھن بدقة ووضوح ساھم في -٤
المطلوب وبإتقان، ونمَّى بینھن روح التعاون واالحترام المتبادل أثناء ممارسة المھام 

  . في العمل الجماعيمھارات المصداقیة واألمانةالمطلوبة؛ مما طوََّر لدیھن 
 - من خالل تنفیذ خطوات نماذج كیجان في تدریس العلوم- إحساس كل عضوة في فریق العمل -٥

المسؤولیة الجماعیة إلنجاز العمل المطلوب، من خالل مشاركة كل طالبة في المناقشة ب
واتخاذ القرار في مجموعتھا؛ مما ساعَد في تحمُّل المسؤولیة نحو التزام الطالبات بمھامھن 

  . في العمل الجماعيالتزاًما وانضباًطاوأدائھا على أكمل وجھ، وجعلھن أكثر 
سائل التعلیمیة المتنوعة، وطرق وآلیات متنوعة وُمحدَّدة لتعزیز العمل  استخدام األنشطة والو-٦

  .الجماعي ساعَد في َتفاُعل الطالبات، وكان لھ أثر إیجابي في تنمیة مھارات العمل الجماعي
 نماذج كیجان أتاحت للطالبات فرص العمل مع زمیالتھن مع وجود العائد لھذا التعاون والعمل -٧

في إنجاز المھام داخل المجموعة في وقت أقل؛ مما أشعَر الطالبات بأھمیة الجماعي والمتمثل 
  . العمل الجماعي، وزاَد الرغبَة لدیھن في التعاون لتحقیق الھدف المنشود

 كما الحظت الباحثة أثناء تنفیذ التجربة أّن كل طالبة كان َتطلُّعھا أن تكون مجموعتھا ھي -٨
  . في العمل الجماعياالھتمام بفریق العملدیھا مھارات المتمیزة في األداء؛ مما نمَّى ل

یوضح أن تدریس العلوم باستخدام نماذج كیجان یتصف بدرجة مرتفعة من ) ١١(   والجدول 
الفاعلیة في تنمیة مھارات العمل الجماعي لطالبات المجموعة التجریبیة، حیث تراوحت نسبة 

لمحور االھتمام ) ١٫٢١(لتزام ومحور التعاون، ولمحور االنضباط واال) ١٫٢٤(الكسب المعدل بین 
  .التي حدََّدھا بالك إلثبات الفاعلیة) ١٫٢٠(بفریق العمل، وجمیعھا أكبر من القیمة 

   وبالتوصل إلى ھذه النتیجة تكون قد تّمت اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة الذي ینص 
في تنمیة مھارات العمل الجماعي ) kagan(ماذج كیجان ما فاعلیة تدریس العلوم باستخدام ن: "على

  ".لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدینة مكة المكرمة؟
  )١١(جدول 

نتیجة معادلة الكسب المعدل للتحقق من فاعلیة التدریس باستخدام نماذج كیجان في تنمیة ضوابط 
  العمل الجماعي لطالبات المجموعة التجریبیة

 الكسب المعدل الدرجة النھائیة متوسط البعدي القبليمتوسط  المحور

 ١٫٢٢ ٢٤ ٢٢٫٥٠ ١٣٫٦٣ المصداقیة واألمانة
 ١٫٢١ ٢٧ ٢٤٫٩٢ ١٤٫٧١ االھتمام بفریق العمل
 ١٫٢٤ ٢١ ١٨٫٨٨ ٩٫٨٣ االنضباط وااللتزام

 ١٫٢٤ ٢٤ ٢٢٫٢٩ ١٢٫٨٨ التعاون
 ١٫٢٣ ٩٦ ٨٨٫٥٨ ٥١٫٠٤ المقیاس الكلي
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٣٤٤

  :الثالث اختبار صحة الفرض -٣
ال توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة : (   ینص الفرض الثالث من فروض الدراسة على أنھ

بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي ) ٪٠٥,٠(عند مستوى 
ائیا ، ولمعرفة العالقة تم معالجة البیانات إحص)بین التحصیل الدراسي ومھارات العمل الجماعي

باستخدام معامل ارتباط بیرسون للتعرف على العالقة بین المتغیرات في القیاس البعدي لطالبات 
المجموعة التجریبیة التي تدرس العلوم باستخدام نماذج كیجان في التحصیل ومقیاس مھارات العمل 

  : نتیجة الفرضیة) ١٢(الجماعي، ویوضح الجدول 
  )١٢(جدول 

ن بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة في التحصیل الدراسي معامل االرتباط بیرسو
  ومقیاس ضوابط العمل الجماعي

 مقیاس ضوابط العمل الجماعي 

 مستوى الداللة قیمة معامل االرتباط العدد
 التحصیل الدراسي

٠٫٠٠٠ **٠٫٨٧٨ ٢٤ 
  )٠٫٠١(دال إحصائیا عند مستوى **  

ابق أنھ توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الس) ١٢(   یتضح من الجدول 
بین كلٍّ من التحصیل الدراسي ومھارات العمل الجماعي البعدي لدى طالبات المجموعة ) ٪٠٫٠٥(

، حیث بلغت قیمة معامل االرتباط )اللواتي درسن العلوم باستخدام نماذج كیجان(التجریبیة 
 بین التحصیل الدراسي ومھارات العمل الجماعي لدى ، ویمكن تصنیف قوة العالقة)٠٫٨٧٨(

، )قویة(بأنھا عالقة ) اللواتي درسن العلوم باستخدام نماذج كیجان(طالبات المجموعة التجریبیة 
إذا كانت قیمة معامل ): ٢٢٤: ٢٠٠٦(وذلك حسب التصنیف الذي أورده الزعبي وطالفحة 

فالعالقة متوسطة، ) ٠٫٧٠ إلى أقل من٠٫٣٠(فالعالقة ضعیفة، ومن ) ٠٫٣٠(االرتباط أقل من  
  .فالعالقة قویة) ١٫٠٠ إلى أقل من ٠٫٧٠(ومن 

   كما یمكن تصنیف العالقة بین التحصیل الدراسي ومھارات العمل الجماعي لدى طالبات 
أنھ : بأنھا عالقة طردیة، بمعنى) اللواتي درسن العلوم باستخدام نماذج كیجان(المجموعة التجریبیة 

  .  زادت مھارات العمل الجماعي ضمن المجموعة زاد التحصیل قدرة وثباتًا عند أفراد العینةكلما
   ویمكن عزو وجود عالقة بین مھارات العمل الجماعي والتحصیل الدراسي إلى أن استخدام 

لیة عن نماذج كیجان في البیئة الصفیة وفَّر فرًصا ومناخًا تعلیمیا تعاونیا جعل الطالبات أكثر فاع
طریق ممارسة مھارات العمل الجماعي التي من خاللھا تتحمَّل الطالبات مسؤولیة التعلم والعمل 
بشكل فّعال وَنِشط؛ للوصول إلى المعلومات، والتأكد من صّحتھا، وتنظیمھا، وتباُدلھا؛ مما ساھم في 

  .زیادة التحصیل الدراسي لدیھن
العمل الجماعي یّتِسْمَن بسمات شخصیة ُتمّیزھّن عن كما أن الطالبات الالتي یمتلكن مھارات في 

غیرھّن من حیث أنھن ُیفضِّْلَن المھمات الصعبة وَیِمْلَن إلى وضع األھداف؛ مما ُیكسبھّن المعلومات 
  .والمعارف بصورة وظیفیة؛ ویؤدي إلى زیادة التحصیل الدراسي لمحتوى الوحدة
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٣٤٥

أن ) ٢٠١١العمودي، (، ودراسة )٢٠١٨البركاتي، (ة    وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة كلٍّ من دراس
ھناك عالقة ارتباطیة بین التحصیل ومھارات العمل الجماعي، وأن الطالبات الالتي یمارسن 

  .  مھارات العمل الجماعي ُیمكنھن التحصیل بشكل أفضل
راسة الذي ینص    وبالتوصل إلى ھذه النتیجة تكون قد تّمت اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الد

ما العالقة االرتباطیة بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة في االختبار : "على
  ".التحصیلي ومقیاس مھارات العمل الجماعي بعدًیا؟

  :التوصیات
  :   لقد أوصت الدارسة بمجموعة من التوصیات

ب مع نماذج كیجان وغیرھا من  اھتمام القائمین على تخطیط مناھج العلوم وتنفیذھا بما یتناس-١
  .االستراتیجیات التي ُتنمِّي مھارات العمل الجماعي

.                                                                                             تضمین نماذج كیجان في برامج إعداد المعلم؛ لما لھا من فاعلیة في عملیتي التعلیم والتعلم-٢
 االھتمام بتدریب المعلمات على كیفیة تنمیة مھارات العمل الجماعي وآلیات تعزیزه لدى -٣

وضع آلیة محددة وأدلة وبطاقات خاصة لتعزیز مھارات العمل الطالبات، من خالل 
  .الجماعي

 َعْقد دورات للمعلمات لتدریبھن على كیفیة توظیف نماذج كیجان في تدریس العلوم وتوضیح -٤
  .دورھا في تنمیة المھارات التعاونیة وتعمیقھا لدى الطالبات

حفز الطالبات على مھارات العمل  تضمین مناھج العلوم أنشطًة واستراتیجیاٍت وطرًقا ُت-٥
  .الجماعي

  :المقترحات
  :   یمكن للباحثین االستفادة من البحث الحالي في إجراء البحوث والدراسات المقترحة التالیة

 إجراء المزید من الدراسات العملیة التي تتناول مدى فاعلیة نماذج كیجان في رفع مستوى -١
ومع مقررات دراسیة )  أحیاء-  كیمیاء- فیزیاء(ة التحصیل في تعلیم فروع العلوم العام

  .مختلفة
  . القیام بدراسة لمعرفة فاعلیة نماذج كیجان في تحصیل الطالبات بطیئات التعلم في مادة العلوم-٢
 الكشف عن فاعلیة استخدام نماذج كیجان في تدریس العلوم في تنمیة مھارات التفكیر العلمي أو -٣

  .لدى طالبات المرحلة المتوسطةمھارات التفكیر المختلفة 
 برنامج مقترح في العلوم قائم على نماذج كیجان وأثره في تنمیة مھارات التفكیر المستقبلي أو -٤

  .التفكیر التأملي لدى طالبات المرحلة الثانویة
 برنامج تدریبي مقترح قائم على نماذج كیجان لتدریب معلمات العلوم أثناء الخدمة وأثره في -٥

  . مھارات أدائھن التدریسي أو في مھارات التدریس اإلبداعيتنمیة
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 :المراجع العربیة
استخدام نموذج ستیبانز في تصحیح التصورات ). ٢٠١٧. (األشقر، سماح فاروق المرسي -١

البدلیة لبعض المفاھیم العلمیة وتنمیة االتجاه نحو العمل الجماعي لدى تالمیذ الصف 
 .٩٢- ٥١، ص ص )٧(٢٠صریة للتربیة العلمیة، الجمعیة الم. السادس االبتدائي

فاعلیة استراتیجیة تبادل األدوار في تنمیة التفكیر ). ٢٠٠٨. (أمین، أمیمة بنت محفوظ محمد -٢
الناقد والتحصیل واالحتفاظ بمادة التاریخ لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدینة 

 .العلوم اإلنسانیة، جامعة طیبة، كلیة التربیة و)رسالة ماجستیر غیر منشورة. (المنورة
دار الثقافة : عمان. االتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم). م٢٠١٢( .ٔابو عاذرة، سناء محمد -٣

 .للنشر والتوزیع
مكتب : الریاض. مترجم دلیل التدریس الصفي الفاعل). ٢٠١٣. (بتلر، ھوارد؛ وستون، بج -٤

 . التربیة العربي لدول الخلیج
أثر استخدام منظمات التفكیر البصري في تنمیة ). ھـ١٤٣٨. (زةالبركاتي، نیفین حم -٥

التحصیل ومھارات العمل ضمن الفریق لدى طالبات مقرر طرق تدریس الریاضیات 
 ).٣(٣ مجلة العلوم التربویة والنفسیة لجامعة القصیم، .بجامعة أم القرى

بحث منشور، . فایاتاستراتیجیات قیاس التعلیم والتعلم المبني على الك. جریفن، باتریك -٦
 .ھـ١٤٤٠/ شھر ربیع األول  /  ٢٨ - ٢٦المؤتمر الدولي لتقویم التعلیم، من 

أثر استخدام بعض استراتیجیات كیجان على تنمیة ). ٢٠١٨. (حتوت، تھاني محمد سلیمان -٧
المجلة المصریة . الفھم العمیق والتحصیل في العلوم لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي

 .    ٣٧ - ١، ص )٥(٢١لمیة للجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، للتربیة الع
الدلیل االحصائي في تحلیل البیانات باستخدام ). ٢٠٠٣. (حسن، السید محمد أبو ھاشم -٨

SPSS .مكتبة الرشد للنشر: الریاض. 
تعلیم مھارات المستقبل في ضوء رؤیة المملكة . خجا، بارعة بھجت؛ حافظ، أفنان محمد -٩

/ شھر ربیع األول  /  ٢٨ -٢٦نشور، المؤتمر الدولي لتقویم التعلیم، من بحث م. ٢٠٣٠
 .ھـ١٤٤٠

 .دار المسـیر: ، األردن١ط . تعمیم العلوم للجمیـع). ٢٠٠٥. (خطایبة، عبد اهللا محمد - ١٠
أثر استراتیجیة التدویر في تنمیة المفاھیم العلمیة ). ٢٠١٦. (الخزندار، منى إسماعیل نمر - ١١

رسالة ماجستیر غیر . (ادة العلوم لدى طلبة الصف الرابع األساسيوعملیات العلم في م
 . ، الجامعة اإلسالمیة، غزة)منشورة

فاعلیة استخدام تراكیب كیجان كأسلوب للتعلم ). ٢٠٠٩. (الدیب، حسناء فاروق جالل - ١٢
التعاوني في زیادة التحصیل في مادة التربیة الموسیقیة لدى طالبات الصف الخامس 

رسالة ماجستیر غیر . ()بدولة اإلمارات العربیة المتحدة(یم األساسي التعل بمرحلة
 .، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، السودان)منشورة

تطبیقات على أحدث طرق . (تراكیب كیجان). ٢٠١١. (الدیب، حسناء فاروق جالل - ١٣
 .مؤسسة حورس الدولیة: ، اإلسكندریة)التدریس
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٣٤٧

أثر استخدام التدریس المتمایز في تدریس االقتصاد ). ٢٠١٦. (رشوان، إیمان محمد أحمد - ١٤
المنزلي على تنمیة بعض مھارات العمل الجماعي والتفكیر اإلیجابي لدى تلمیذات الصف 

 . ١٤٢- ٩٣ص ). ٤(بحوث عربیة في مجاالت التربیة النوعیة، ع. الخامس االبتدائي
منظومة (المنھج ). ١٩٨٤. (لبیب، رشدي؛ مینا، فایز مراد؛ شمس الدین، فیصل ھاشم - ١٥

 .مطبعة دار الثقافة: ، القاھرة)لمحتوى التعلیم
: القاھرة. أھدافھ، أسسھ، تقویم نتائجھ وتطبیقاتھ: التدریس). ١٩٩٥. (ریان، فكري حسن - ١٦

 .مكتبة عال
فھم وتحلیل : SPSSالنظام اإلحصائي ). ٢٠٠٦. (الزعبي، محمد بالل؛ الطالفحة، عباس - ١٧

 .دار وائل للنشر: دناألر. البیانات اإلحصائیة
  .دار الشروق للنشر: عمان. ٔاسالیب تدریس العلوم). م٢٠٠٤. (زیتون، عایش - ١٨
دار : عمان. النظریة البنائیة واستراتیجیات تدریس العلوم). م٢٠٠٧. (زیتون، عایش - ١٩

  .الشروق للنشر والتوزیع
ن منظور التعلم والتدریس م). م٢٠٠٣. (زیتون، حسن حسین؛ زیتون، كمال عبد الحمید - ٢٠

 .عالم الكتب: القاھرة. النظریة البنائیة
:  عمان.التعلیم التعاوني). م٢٠٠٨. (سعادة، جودت؛ عقل، فواز؛ أبو علي؛ سرطاوي، عادل - ٢١

 .دار وائل للنشر
شاذلي، عبد الكریم محمد؛ أبو ناجي، محمود السید؛ عبد الكریم، سعد خلیفة؛ شارب،  - ٢٢

ج مقترح قائم على نظریة التعلم الدماغي فاعلیة برنام). ٢٠١٦. (مرتضي صالح أحمد
لتدریس الجیولوجیا في تنمیة التفكیر المركب واالتجاه نحو العمل الجماعي وبقاء أثر التعلم 

المجلة العلمیة للبحوث والنشر العلمي، جامعة . لدى طالب المرحلة الثانویة األزھریة
 .٨٨ -١، ص ص )٢(٣٢أسیوط، 

فاعلیة تدریس العلوم باستخدام نموذج التعلم القائم ). ٢٠١٦(. عبد المجید، أسماء محمد حسن - ٢٣
 في تنمیة التحصیل واالتجاه P5BL) المشكلة، المشروع، الخطوات، الفریق، المنتج(على 

مجلة التربیة العملیة للجمعیة المصریة . نحو العمل الجماعي لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة
 .٣٨- ١، ص ص )٢(١٩للتربیة العلمیة، 

بحث . مقیاس المھارات االجتماعیة للمراھقات). ٢٠١١. ( الحمید، ندى نصر الدینعبد - ٢٤
       جامعة عین شمس، : منشور، المؤتمر السنوي السادس عشر لإلرشاد النفسي، مصر

 .١١٢٣ -١١٤٢ص ص 
فاعلیة استخدام استراتیجیات كیجان في عالج بعض ). ٢٠١٤. (عبد المنعم، خالد عبد العظیم - ٢٥

مجلة دراسات . ة لدى طالب الدبلوم التربوي بالجامعات العربیة المفتوحةاألخطاء اإلمالئی
 .١٨٢ - ١٤٩، ص ص )٥١(٢. عربیة في التربیة وعلم النفس، رابطة التربویین العرب

أثر التدریس باستخدام استراتیجیة التعلم التعاوني على ). ٢٠٠٩. (عریق، سامر محمد على - ٢٦
اھات نحو مبحث الدراسات االجتماعیة لدى طلبة أساس تراكیب كیغان في التحصیل واالتج

، كلیة )رسالة دكتوراه غیر منشورة. (المرحلة األساسیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 .التربیة، جامعة الیرموك
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فاعلیة استراتیجیة التفكیر بصوت مرتفع في ). م٢٠١١. (العمودي، ھالة سعید أحمد باقادر - ٢٧
 والتحصیل في مادة العلوم واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى تنمیة التفكیر االستداللي

مجلة دراسات في المناھج . تلمیذات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة
          ،)١(٣واإلشراف التربوي للجمعیة العلمیة السعودیة للمناھج واإلشراف التربوي، 

 .٢١٩ - ١٥٣ص ص 
في التعلم التعاوني ) Kagan(ام نماذج كیجن أثر استخد). م٢٠١٥. (العمري، أمل ناصر - ٢٨

لتنمیة مھارات التواصل الریاضي في مقرر الریاضیات لدى تلمیذات الصف الرابع 
 .، جامعة جدة)رسالة ماجستیر غیر منشورة. (االبتدائي

برنامج إثرائي قائم على التكامل وفق الذكاءات ). ٢٠١٤. (عز الدین، سحر محمد یوسف - ٢٩
مھارات التفكیر العلیا واالتجاه نحو التعاون في العلوم للفائقین بالمرحلة المتعددة لتنمیة 

                  ،)٥ (١٧مجلة التربیة العلمیة للجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، . االبتدائیة
 .٣٨-١ص ص 

أثر استراتیجیة خرائط التفكیر القائمة على الدمج في ). ٢٠٠٩. (فتح اهللا، مندور عبد السالم - ٣٠
ي مادة العلوم والتفكیر الناقد واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى تالمیذ تنمیة التحصیل ف

المرحلة المتوسطة، مجلة رسالة التربیة وعلم النفس، الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة 
 .١٦٥ -١٣٧والنفسیة، جامعة الملك سعود، ص ص 

 . والتوزیعدار أجیال للنشر: القاھرة. العمل الجماعي). ٢٠٠٩. (الفقي، إبراھیم - ٣١
فعالیة استراتیجیة مقترحة في تنمیة التفكیر ). ٢٠٠٦. (فودة، إبراھیم؛ البعلي، إبراھیم - ٣٢

االستداللي والتحصیل في مادة العلوم واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى تالمیذ الصف 
عیة مجلة التربیة العلمیة، الجم. السادس االبتدائي بمنطقة القصیم بالمملكة العربیة السعودیة

 ).٤(٩المصریة للتربیة العلمیة، 
فاعلیة توظیف استراتیجیة البیت الدائري في ). ٢٠١٢. (الكحلوت، آمال عبد القادر أحمد - ٣٣

تنمیة المفاھیم ومھارات التفكیر البصري بالجغرافیا لدى طالبات الصف الحادي عشر 
 .، غزة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة)رسالة ماجستیر غیر منشورة. (بغزة

معجم المصطلحات التربویة الُمعرَّفة في ). ٢٠١٣. (اللقاني، أحمد حسین؛ الجمل، علي أحمد - ٣٤
 .عالم الكتب: ، القاھرة٣ط. المناھج وطرق التدریس

بحث منشور، المؤتمر الدولي . تعلیم واكتساب المھارات). م٢٠١٨. (النجار، عبد الوھاب - ٣٥
 .ھـ١٤٤٠/ ول شھر ربیع األ /  ٢٨ -٢٦لتقویم التعلیم، من 

على ) kagan(أثر استخدام نماذج كیجن ). ٢٠١٧. (نجم الدین، حنان عبد الجلیل عبد الغفور - ٣٦
تنمیة التحصیل الدراسي والمھارات االجتماعیة في مقرر الدراسات االجتماعیة والوطنیة 

مجلة الطفولة والتربیة، كلیة ریاض األطفال، جامعة . لدى طالبات الصف األول المتوسط
 .٢٩٣ -٢٤٧، ص ص )٣١(٩إلسكندریة، ا

تدریس العلوم في العالم ). م٢٠٠٣(النجدي، أحمد؛ عبد الھادي، منى؛ راشد، علي،  - ٣٧
دار الفكر : القاھرة. طرق وأسالیب واستراتیجیات حدیثة في تدریس العلوم: المعاصر

 .العربي



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٤٩

ریس العلوم في أثر استخدام استراتیجیات كاجان في تد). م٢٠١٧. (ھاني، مرفت حامد محمد - ٣٨
تنمیة مھارات التفكیر المنتج ومھارات التعاون ومفھوم الذات األكادیمیة لدى تالمیذ الصف 

 ).٤(٣٢مجلة كلیة التربیة، جامعة المنوفیة، . الرابع االبتدائي
المناھج الدراسیة والقیاس للقرن الحادي والعشرین في عصر الذكاء . ھورنر، سو - ٣٩

شھر ربیع األول  / ٢٨ -٢٦تمر الدولي لتقویم التعلیم، من بحث منشور، المؤ. االصطناعي
 .ھـ١٤٤٠/ 

مكتبة : القاھرة. التطبیقات-النماذج-المفھوم: التعلم). م٢٠٠٣(منسي، محمود عبد الحلیم،  - ٤٠
 .األنجلو المصریة

في ) jigsaw(فاعلیة استخدام استراتیجیة الجیجسو ). ٢٠٠٩. (یونس، إدریس سلطان صالح - ٤١
 االجتماعیة في اكتساب المفاھیم الجغرافیة واالتجاه نحو العمل الجماعي تدریس الدراسات

 –بحث منشور، المؤتمر العلمي الحادي والعشرون . لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي
  .٢٠١ - ١٤٨، القاھرة، ص١مج. تطویر المناھج الدراسیة بین األصالة والمعاصرة
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