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 مادة المغة العربية لفي تحفيز الفيم القرائي  التعمم التعاوني ودوره إسموب
 )دراسة تجريبية(
 د. شايع سعود الشـايع

 قسم المناىج وطرق التدريس -مدرس
 جامعة الكويت

 الممخص

إستراتيجيتين من إستراتيجيات التعمم   إلى التعرف عمى مدى فاعمية التجريبية تيدف ىذه الدراسة 
ستراتيجية المجاميع الفرعية   ( STAD )حصيلالتعاوني وىما: إستراتيجية فرق الت الفيم  عمى ( Jigsaw)وا 

وقد الطريقة التقميدية في التدريس. ب ربية بدولة الكويت، مقارنةالقرائي لطالب المرحمة المتوسطة في مادة المغة الع
اوني في تنمية ميارة الفيم اإليجابي ليذا النوع من استراتيجيات التعمم التع األثروالدراسات السابقة  األدبياتبينت 

( طالبا وطالبة من الصف السابع من المرحمة 349من ) العشوائية تألفت عينة الدراسةالقرائي لمطالب. 
 كاآلتي:وكانت  لجمع وقياس النتائج،وقد قام الباحث بتصميم أداة  .( إناث189( ذكور و)160المتوسطة منيم )

 ستراتيجيتي التعمم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطريق ة التقميدية وا 
التعاوني، كانت لصالح مجموعة إستراتيجيتي التعمم التعاوني عمى المجموعة 

 التقميدية.
 في أثرىا عمى  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إستراتيجيتي التعمم التعاوني

 كانت STAD"إستراتيجية فرق التحصيل "الفيم القرائي تبعا لمتغير الجنس. ففي 
. وأما بالنسبة اإلناثلصالح الذكور عمى  إحصائيةىناك فروق ذات داللة 

فكانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية  "Jigsaw"ستراتيجية المجاميع الفرعية إل
 .لصالح اإلناث عمى الذكور

ليب عدة توصيات ومقترحات منيا ضرورة تبني إستراتيجيات التعمم التعاوني كأحد األسا إلىوخمصت الدراسة 
باستخدام أسموب  مي المغة العربية لتدريبييمعقد دورات تدريبية وورش عمل لمعم، و فعالة في تدريس المغة العربيةال

التعمم التعاوني.  بناء مناىج المغة العربية بحيث تتضمن قدرًا من األنشطة الصفية الجماعية التي تتيح لمطالب 
 المغة العربية. التفاعل مع بعضيم البعض وتكسبيم ميارات فنون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المقدمة
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حد االتجاىات الحديثة في مجال التدريس، وييددف إلدى ربدل الدتعمم أالتعمم التعاوني يمثل  
ىذا األسدموب اىتمامدًا كبيدرًا مندذ ثمانيندات  لقيبالعمل والمشاركة االيجابية من جانب الطالب. لذا 
يدي الذي يؤدي إلى التنافس بين المتعممدين القرن الماضي، وذلك الستخدامو كبديل لألسموب التقم

التددي أوضددحت أىميددة اسددتخدام العمميددة و عدددد الدراسددات تمددن روح التعدداون. فعمددى الددر م مددن  بدددال
أسددددموب الددددتعمم التعدددداوني بددددداًل مددددن الددددتعمم التنافسددددي التقميدددددي، وبخاصددددة فددددي الواليددددات المتحدددددة 

عمدى  ةي مدن قصدور فدي أسداليب التددريس القدادر م العربي ما زال يعانياألمريكية، إال أن نظام التعم
والتقدويم  التددريسمسايرة عصر التكنولوجيا المتقدمدة، وذلدك العتمداده عمدى األسدموب التقميددي فدي 

ممدادة الدراسدية، وقيداس قدرتدو عمدى الحفدت واالسدترجاع ل ىو أسموب يقوم عمى مبدأ تمقين الطالدبو 
)  عوضدا عدن فيدم الطالدب لممدادة وتطبيقيدا االمتحدان ينتيدي بانتيداء ذيوترديد المنداىج المقدررة الد

 (.  2004الديب ، 

كأسددموب تعميمددي تبنددي أسددموب الددتعمم التعدداوني  ىددامؤدا  فرضدديةالدراسددة الحاليددة عمددى تقددوم  
دة المغدة لممتعممين فدي مدالتعميمي  الموقفتنظيم جديد عوضا عن الطريقة التقميدية في التدريس. ل

ويعدد الفيدم مدن أىدم ميدارات  ن يؤدي إلى رفدع مسدتوى الفيدم القرائدي ليدم.العربية والذي من شأنو أ
الميدارات ينبغدي أن تمدك سداب تكاب مدن اللمطدالب، ولكدي يدتمكن الطد االقراءة التدي ينبغدي إكسدابي

 الطدالب ومشداركتيم تحفيدزتقدم ليم المعمومات والمعارف بشكل يسيل عممية التعميم ويعمل عمى 
لدتعمم ا أسدموبعدد يو  ة الحاليدة فدي تددريس المغدة العربيدة فدي مددارس الكويدت.وىذا ما تفتقده الطريقد

لدو كدون ياالسدتراتيجيات التدي قدد األساليب الحديثة التدي تحتدوي عمدى عددد كبيدر مدن التعاوني من 
تنميدددة ميدددارة الفيدددم القرائدددي لددددى الطدددالب، حيدددث أظيدددرت الدراسدددات أن الطدددالب  أثدددر فعدددال فدددي 

التعاونيددددة أفضددددل مددددن بيئددددة الفصددددل التقميديددددة، وأنددددو يمكددددن اسددددتخدام يتعممددددون فددددي بيئددددة الفصددددل 
اسدتراتيجيات الددتعمم التعداوني فددي تنميددة الفيدم القرائددي لددى الطددالب الددذي يفتقدرون إلييددا ) العدددل ، 

2001 ). 

 :سئمتياوأ مشكمة الدراسة
فدي ميدارة  فدي دولدة الكويدت ضعف طالب المرحمدة المتوسدطة تحددت مشكمة الدراسة في 

لفيم القرائي فدي مدادة المغدة العربيدة، نتيجدة السدتخدام طريقدة التددريس التقميديدة والتدي تعتمدد عمدى ا
، وكددان ليددذا الضددعف األثددر الكبيددر عمددى تحصدديل الحفددت والتمقددين عوضددا عددن الفيددم واالسددتيعاب

  الطالب في المواد الدراسية بصفة عامة ومادة المغة العربية بصفة خاصة 
 .(Alshaye, 2002)   التعددرف عمددى أثددر اسددتخدام أسددموب الددتعمم ىددذه الدراسددة إلددى وتسددعى

التعدداوني فددي تدددريس المغددة العربيددة مقارنددة بالطريقددة التقميديددة عمددى الفيددم القرائددي لطددالب المرحمددة 
 ، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئمة اآلتية:المتوسطة
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الفيددددم القرائددددي  تنميددددة ميددددارةالددددتعمم التعدددداوني فددددي  أسددددموباسددددتخدام   مدددددى فاعميددددة -1
 ؟لمطالب

التعدداوني  الددتعممبددين اسددتخدام اسددتراتيجيات  إحصددائيةىددل توجددد فددروق ذات داللددة   -2
مقارنة بالطريقة التقميدية في تدريس المغة العربية في المرحمدة المتوسدطة عمدى الفيدم 

 القرائي؟

أثرىددا  يىددل توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتراتيجيات الددتعمم التعدداوني فدد  -3
تبعددا لمتغيددر  مددادة المغددة العربيددة يعمددى الفيددم القرائددي لطددالب المرحمددة المتوسددطة فدد

 ؟الجنس
 

 أىمية الدراسة:
 التعرف عمى أثر استخدام أسموب التعمم التعاوني عمى الفيم القرائي عند الطالب. -1

مدى فاعميدة اسدتخدام أسدموب الدتعمم التعداوني مقارندة بالطريقدة التقميديدة عمدى الفيدم  -2
 ي.القرائ

والتي تستخدم األسموب  )عمى حد عمم الباحث( الدراسة األولى بالكويت تعتبر ىذه -3
 التعاوني لمتعرف عمى مدى فاعميتو عمى الفيم القرائي لمطالب.

تسدداعد ىددذه الدراسددة القددائمين عمددى المندداىج عمددى بندداء مندداىج المغددة العربيددة عمددى  -4
ليدا األثدر األكبدر عمدى الفيدم تبني أساليب جديدة في تدريس المغة العربية قد يكدون 

 القرائي لمطالب عوضا عن األسموب الحالي في التدريس.
 :أىداف الدارسة

عمددى الفيددم  التعددرف عمددى مدددى فاعميددة أسددموب الددتعمم التعدداوني إلددىىددذه الدراسددة تيدددف   
باسدددددتخدام  ، وذلددددكمددددادة المغددددة العربيدددددة بدولددددة الكويدددددت فدددددي المرحمدددددة المتوسددددطةالقرائددددي لطددددالب 

  ( STAD )إسددتراتيجيات الددتعمم التعدداوني وىمددا: إسددتراتيجية فددرق التحصدديل مددن يجيتينإسددترات
ستراتيجيةو   .( Jigsaw) المجاميع الفرعية ا 

 ري ــار النظــاإلط
دء االىتمددددام بددددالتعمم التعدددداوني فددددي أوائددددل الثمانينددددات مددددن القددددرن الماضددددي، ويعددددود ىددددذا بدددد  

عممدين بدداًل تالتقميدي الذي يؤدي إلى التندافس بدين الماالىتمام إلى إمكانية استخدامو كبديل لمتعمم 
من التعاون فيما بيدنيم. وترتكدز فمسدفة الدتعمم التعداوني فدي أن الطدالب يفكدرون معدًا بفاعميدة أكثدر 

فدي تطدوير  ىميدةمدن األ كمدا أن ليدذا األسدموب( 2001نيم بمفدرده )حجدازي، من أن يعمدل كدل مد
مختمفددة مندداحي الحيدداة حيددث يمتددد أثددر ىددذا التعدداون إلددى  قدددرة المددتعمم عمددى اسددتخدام التعدداون فددي

 1998تدريب المدتعمم عمدى العمدل التعداوني فدي األسدرة والميندة والمجتمدع ) جونسدون وجونسدون، 
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 أىميتدددومدددع توضددديح الدددتعمم التعددداوني  سددديعرض الباحدددث تعريدددفوفدددي ىدددذا الجدددزء مدددن الدراسدددة  (.
، باإلضدافة إلدى االسدتراتيجيات التدي التعداونياستراتيجيات الدتعمم كأسموب تدريسي مع عرض أىم 

 مفيم القرائي.تعريف الباحث لو ستستخدم في ىذه الدراسة 
 :وأىميتو تعريف التعمم التعاوني أوال:
الددتعمم التعدداوني بأنددو أسددموب تدددريس يتدديح لمطددالب فددرص ( 2000)عبددد السددالم ويعددرف   

ن طريدددل الحدددوار والتفاعدددل مدددع المشددداركة والدددتعمم مدددع بعضددديم الدددبعض فدددي مجموعدددات صدددغيرة عددد
العديددد مددن البحددوث الميدانيددة إلددى أىميددة الددتعمم التعدداوني كأسددموب  أشددارتد وقدد بعضدديم الددبعض.

مطدددالب سدددواء مدددن الناحيدددة األكاديميدددة أو االجتماعيدددة أو للدددو مدددن فائددددة  تدريسدددي قددديم وفعدددال، لمدددا
مية االتجاه اإليجابي نحو تحسين أداء الطالب في التحصيل الدراسي، تن فيو يعمل عمى ،النفسية

القدرة عمى حل المشكالت، وتحسدين الميدارات المغويدة  تنميةالتعمم، تطوير الميارات االجتماعية، 
  (. 2001أبددو ندداجي،  – 1999عبددد الحميددد،  – Ahuja. 1994ميددارة الفيددم القرائددي ) السدديما 

أندددو "مجموعدددة مدددن  ( حيدددث يشدددير إلدددى الدددتعمم التعددداوني عمدددى2001وفدددي تعريدددف كخدددر لمكنددددري )
التفاعالت في الموقف التعميمي/التعممي؛ تعتمدد عمدى إسدتخدام المجموعدات الصدغيرة مدن الطدالب 
الذين ينغمسون في نشاط تعميمي يقوم عمى التواصل فيما بيدنيم؛ مدن أجدل إنجداز أىدداف محدددة، 

مديم اآلخدرين." ويتحمل كل منيم نصيبو من المسؤولية؛ بحيث يعد مسؤواًل عن تعميم نفسو وعن تع
عناصر جميع درس الأن يتضمن ال بد ولكي يكون العمل التعاوني عماًل ناجحًا، فإنو  (. 7)ص،

 باآلتي:( 1995)جونسون وآخرون  التعمم التعاوني والتي حددىا

لمجموعة أنيم ايمكن بناؤه بشكل ناجح عندما يدرك أعضاء  االعتماد المتبادل اإليجابي: -1
ي واحد منيم إال إذا أبطريقة ال يستطيع فييا أن ينجح  مرتبطون مع بعضيم بعضاً 

نجحوا جميعًا، و إذا فشل فشموا جميعًا. ومن ىنا تدرك المجموعة أن جيد كل فرد ال 
يفيده فحسب بل يفيد جميع أعضاء المجموعة وفي نفسو الوقت يمثل أساس إستراتيجية 

 ابي فمن يكون ىناك تعاون . التعمم التعاوني، فإذا لم يكن ىناك اعتماد متبادل إيج
ىناك مستويان من مستويات المسئولية التي  المسئوليدة الفرديدة والمسئوليدة الجماعيدة: -2

 يجب أن تبنى في المجموعات التعميمية التعاونية عمى النحو التالي : 

 المجموعة يجب أن تكون مسئولة عن تحقيل أىدافيا .  -

  ضاء المجموعة يجب أن يكون مسئواًل عن اإلسيام بنصيبو في وكل عضو من أع -                 

     .العمل                   
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فالمسؤولية الفردية تتم من خالل تقييم المجموعة ألدائيا لكل طالب ، وتعاد النتائج إلى  
المجموعة والفرد من أجل التأكد ممن ىو في حاجة إلى مساعدة إضافية أو دعم أو 

الميمة ، فيذا ىو اليدف األسمى لمفيوم التعمم ، بمعنى أن الطالب تشجيع إلنياء 
 يتعممون معًا لكي يتمكنوا فيما بعد من تقديم أداء أفضل منفردين . 

يحتاج الطالب إلى القيام بعمل حقيقي معًا ، وذلك التفاعل المعزز وجيًا لوجو :  -3
تشجيع عمى الجيود التي باالشتراك في استخدام المصادر وتقديم المساعدة والدعم وال

يبذليا كل واحد منيم ، فعن طريل المجموعات الصغيرة يكون الطالب وجيًا لوجو أمام 
 زميمو في داخل المجموعة الصغيرة .

من خالل تكوين المجموعات تعميم الطالب الميارات الجماعية والشخصية المطموبة :   -4
ي يجب أن يتعمم األعضاء ميارات الصغيرة داخل الفصل من أجل استخدام التعمم التعاون

دارة الصراع بطريقة ىادفة تمامًا  القيادة ، واتخاذ القرارات ، وبنداء الثقة والتواصل ، وا 
ليتعمم الميارات التعميمية ، وبما أن التعاون والصراع متالزمان ، فإن اإلجراءات 

بالنسبة لمنجاح والميارات الالزمة إلدارة الصراع بشكل بناء تعتبر ذات أىمية خاصة 
 الدائم لممجموعات التعميمية التعاونية . 

تعتبر الخطوة األخيرة في تقويم عمل المجموعة ، ومدى تحقل معالجة عمل المجموعة:   -5
أىدافيا ، ومدى محافظتيا عمى عالقات عمل فاعمة بين أفرادىا . إن المجموعات 

تخاذ القرارات حول التصرفات بحاجة إلى بيان تصرفات األعضاء المفيدة و ير المفيدة ال
التي يجب أن تستمر ،وتمك التي يجب أن يتم تعديميا ، إذ أن التطور المستمر لعممية 
التعمم ينتج عن التحميل الدقيل لطريقة عمل األعضاء معًا ، وكيفية إثراء فاعمية عمل 

 .(2002، عمران) المجموعات

تددريس فدإن لكدل مدن المعمدم والمدتعمم أدوارا عند استخدام أسموب التعمم التعداوني فدي الو      
إعداد بيئة التعمم والمدواد بالمعمم يقوم حيث ( تمك األدوار 2003يقومان فييا. وحدد العيوني )

بتقسيم أفراد الصف وفل جماعات متعاونة وفل ميام محددة و الالزمة التي تستخدم لممعالجة، 
تحديدددد المشدددكمة مدددع  عمدددى مسددداعدتيمو المشدددكالت أو المواقدددف، مدددع تزويدددد الطدددالب بمسدددبقا، 

سديامات و متابعدة تقددم أفددراد المجموعدة،  ويدرى العيددوني أن دور  مجموعدة.كددل داخدل  كددل فدردا 
تنظيم الخبدرة وتحديددىا وصديا تيا، وجمدع المعمومدات والبياندات وتنظيميدا في ينحصر المعمم 

وربطيا بالخبرات والمواقف والمعالجة والتنظيم واالختيار لممعمومات، وتنشيل الخبرات السابقة 
الجديددة، والتفاعدل فدي إطدار العمدل الجمدداعي التعداوني، وممارسدة االستقصداء الدذىني الفددردي 

 والجماعي.
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 :استراتيجيات التعمم التعاونيثانيا: 
لمتعمم التعاوني استراتيجيات متعددة تتخذ صيغًا وأشكااًل عديدة إال أنيا تشترك جميعًا فدي   

يدا أنيدا تسدتخدم مجموعدات صدغيرة مدن الطدالب لتعزيدز التعداون والتفاعدل بيدنيم سدمات أساسدية من
سدددتراتيجيات الدددتعمم مدددن ا ة( مجموعددد2004) الحدددذيفي وكخدددرون فدددي المدددادة الدراسدددية. وقدددد عدددرض 
استكشدددداف تحقيددددل و مجموعددددة  -(Learning Together)التعدددداوني منيددددا: الددددتعمم الجمدددداعي 

(Group Investigation)-  فرعيةالمجاميع ال -(Jigsaw )  فرق التحصيل(STAD) .  
 ىما:و لتعمم التعاوني من استراتجيات ان يىذه الدراسة إستراتجيتسوف نستخدم في و 

أنشأىا  ( Student Teams Achievement Division )  فرق التحصيل إستراتيجية (1
Robert slavin  عدة مجموعات  ير متجانسة تتكون  إلىقسم الطالب و . 1980عام 

كل مجموعة مع بعضيم البعض في  أعضاء، ثم يتعاون طالب 5-4من  منيا كل
يتم و ، باختبار قصير كل طالب داخل المجموعة الواحدةثم يختبر ورقة واحدة، دراسة 

باستخدام نظام فئات التحصيل  أعضائياحساب درجة المجموعة من درجات 
(Achievement Division). 

عدام  Arnson etal اإلسدتراتيجية: صدمم ىدذه ( Jigsaw ) المجاميع الفرعية إستراتيجية (2
تقسيم الدرس عمى أفراد المجموعة، ويقوم كل طالب بتعمم جدزء  التي تقوم عمى. و 1978

نفدددس  عدددن نيلئو المسدددواحدددد، ثدددم ينضدددم إلدددى مجموعدددة جديددددة تتكدددون مدددن جميدددع الطدددالب 
 عمميم ما تعمم.الموضوع، وبعد أن يتم التعمم يعود كل طالب إلى مجموعتو األصمية وي

 :الفيم القرائيثالثا: 
يتحدددد دور المدرسددة المعاصددرة فددي محاولددة التعددرف عمددى الميددارات والقدددرات التددي يجددب   

تطددورات العصددر، ومددن تمددك الميددارات  ةواكبددمالمتغيددرات الحديثددة و  ةعاصددر متوافرىددا لدددى المددتعمم ل
رفدددة المدددادة العمميدددة ألي موضدددوع ) ميدددارة الفيدددم القرائدددي، والتدددي تعدددد المفتددداح الرئيسدددي إلدراك ومع

 (. 2004الديب، 
الفيدم  بين أنوالذي Alshaye  (2002 )نذكر منيا تعريف فتعار يعدة  لمفيم القرائيو   

 Tompkinsكمدددا عدددرف  المكتدددوب، المعندددى مدددن الدددنص واسدددتيعاب القددددرة عمدددى بنددداءىدددو القرائدددي 
القددار   يددتم مددن خالليددا ،ة خطدواتالعمميدة التددي تحتددوي عمددى عددد عمددى أنددو( الفيدم القرائددي 1998)

وذلدك بدربل خبرتدو بالموضدوع  ببناء عدة توقعدات وتنبدؤات حدول مدا يتوقدع حدوثدو بعدد قدراءة المدادة
 .بما ىو مكتوب في النص

ذكدر  ، فقددضدح اليددف مدن المدادة المقدروءةيتالتعريفان السابقان لمفيدم القرائدي من خالل و   
أساسدا، والخطدوة العمميدة تتمثدل  المعندىمقروءة ىو فيم  ( بأن اليدف من أي مادة2004الخميفة )
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فدددي ربدددل خبدددرة القدددار  بدددالرمز المكتدددوب، ألندددو أول أشدددكال الفيم.والفيدددم فدددي القدددراءة يشدددمل الدددربل 
يجددداد المعندددى فدددي السدددياق واختيدددار المعندددى المناسدددب، وتنظددديم الصدددحيح بدددين الرمدددز والمعندددى ، وا 

ولمفيددم القرائددي عدددة  ي األنشددطة الحاضددرة المسددتقبمية.األفكددار، وتددذكر ىددذه األفكددار واسددتخداميا فدد
 :ميارات يذكر الخميفة منيا ما يأتي

 إعطاء الرمز معناه. -1
 فيم الوحدات األكبر من مجرد الرمز، كالعبارة والجممة والفقرة والقطعة كميا. -2

 القراءة في وحدات فكرية. -3

 فيم الكممات من السياق واختيار المعنى المناسب. -4

 المتعددة لمكممات. فيم المعاني -5

 القدرة عمى اختيار األفكار الرئيسية وفيميا. -6

 القدرة عمى إدراك التنظيم الذي اتبعو الكاتب. -7

 القدرة عمى االستنتاج. -8

 القدرة عمى فيم اتجاه الكاتب. -9

 (.2004القدرة عمى االحتفاظ باألفكار )الخميفة،  -10

ي يعد أكثر األساليب التعميمية إلى استخدام األسموب التعاوني والذ تسعى وىذه الدراسة  
طالب  عمىلمتعرف عمى أثره عمى الفيم القرائي  وذلك فاعمية في تنمية الميارات المتعددة

ستراتيجية ( (STAD فرق التحصيل يوذلك باستخدام إستراتيجيت المرحمة المتوسطة المجاميع  وا 
العديد من الدراسات األثر  ، فقد جمتكإحدى استراتيجيات التعمم التعاوني (Jigsaw) الفرعية 

اإليجابي ليذا األسموب عمى بيئة الفصل مقارنة باألسموب التقميدي في التدريس )العدل، 
2001.) 

 
 
 

 الدراسات السابقة
زاد  إنمددا، فقددل لددم يعددد االىتمددام بالمعمومددات واألفكددار اليدددف الوحيددد مددن العمميددة التعميميددة  

التدي تشدجعو عمدى التفكيدر التدريسدية الحديثدة مام باألسداليب االىتمام بالطالب وتفعيل دوره، واالىت
حدل المشدكالت تساعده عمدى ، و المتعددة تحصيل المعمومات، وتنمي قدراتويساعده عمى السميم، و 

أيضددا أىميددة الدتعمم التعدداوني وتكمدن (.  2000التدي تواجيددو فدي حياتددو العمميدة والعمميددة ) اليددرش،
االتجدددداه  ينمدددديأداء الطددددالب فددددي التحصدددديل الدراسددددي و عمددددى تحسددددين  يسدددداعد كأسددددموب تدريسددددي

، كمدا يسداعد عمدى لممدتعمم طدوير الميدارات النفسدية واالجتماعيدة واإلداريدةتااليجابي نحدو الدتعمم، و 
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(. ومددن أىدم الميدارات المغويددة ميدارة الفيدم القرائددي،  2000المغدة ) أبونداجي، ميدارات فنددون تنميدة 
وفيميدم ين يتعممون في بيئة الفصدل التعاونيدة يزيدد اسدتيعابيم الدراسات أن الطالب الذ أشارتفقد 

الطالب في الفصل التقميدية، وأن اسدتراتيجيات الدتعمم التعداوني تسداعد عمدى تنميدة الفيدم  أكثر من
 (.  1999) السيد ، والذين يفتقرون إلييا بصفة خاصة   القرائي لدى الطالب بصفة عامة،

فاعميدة اسددتخدام الددتعمم التعداوني فددي تنميدة بعددض ميددارات  ( بدراسددة2000وقدد قامددت عمدارة ) 
تالميذ المرحمة المتوسطة، وقد اسدتخدمت من  86التفكير الناقد من خالل النصوص األدبية لدى 

الباحثة المنيجي الوصفي والتجريبي مدن خدالل إعدداد قائمدة بميدارات التفكيدر الناقدد، وا عدداد وحددة 
يددة لمصددف الثدداني المتوسددل، و إعددداد اختبددار تحصدديمي لمددادة تدريسددية مقترحددة فددي النصددوص األدب

، النصددوص األدبيددة لقيدداس مدددى نمددو فددي الجانددب المعرفددي فددي مسددتويات الفيددم والتحميددل والتقيدديم
وقددد أثبتددت  لدددى تالميددذ العينددة. وأخيددرًا إعددداد اختبددار التفكيددر الناقددد مددن خددالل النصددوص األدبيددة

وني فدددي تنميددة التحصددديل الدراسدددي بدرجددة أكبدددر مدددن األسدددموب النتددائج فاعميدددة أسدددموب الددتعمم التعدددا
التقميددددي فدددي التددددريس لمدددادة النصدددوص األدبيدددة المقدددررة عمدددى تالميدددذ الصدددف الثددداني المتوسدددل، 
باإلضددافة إلددى إثبددات فاعميددة اسددموب الددتعمم التعدداوني فددي تنميددة بعددض ميددارات التفكيددر الناقددد مددن 

 موب التقميدي في التدريس.خالل النصوص األدبية بدرجة أكبر من األس
 :عمم التعاوني عمى عدة متغيراتتأثر ال
أوضحت الكثير من الدراسات أن لمدتعمم التعداوني أثدر إيجدابي عمدى العديدد مدن المتغيدرات   

مدن تمدك المتغيدرات التحصديل عوضدا عدن األسدموب التقميددي، و  باعتباره أسموب جديد في التدريس
) الددديب،  عض جوانددب الددتعمم المتضددمن فددي المددادة الدراسددية مدددى اسددتيعاب الطالددب لددبو ي الدراسدد
دراسدددات أن ىنددداك أثدددرًا واضدددحًا لممارسدددة الدددتعمم التعددداوني فدددي المسدددتوى العدددام ال وبيندددت (. 2004

نتدداجيتيم الدراسددية، وروح المشدداركة، وتطددوير أداء الطددالب، وتؤكددد تمددك الدراسددات بددأن  لمطددالب وا 
المشدداركة الجماعيددة فددي عمميددة الددتعمم والحصددول عمددى  ندداتج عددن ألتحصدديميحسددن أداء الطددالب 

ممددا يخمددل   المعمومددات، وتييئددة الفددرص المناسددبة ليددم داخددل العمددل الجمدداعي والتفاعددل فيمددا بيددنيم
 Hänze).الدراسدددي جدددوا تعميميدددا يسددداعد عمدددى الفيدددم واالسدددتيعاب ويدددؤدي إلدددى زيدددادة التحصددديل

;Berger ,2007; Moore, 2005;Barrett, 2005; Hancock, 2004)  
 اتجاىددددات الطددددالبااليجددددابي لمددددتعمم التعدددداوني عمددددى األثددددر مددددى دراسددددات أخددددرى عدلددددت و   
، وتبددادل اآلراء واألفكددار مالقبول أو الددرفض فددي دراسددة المددواد األكاديميددة مددع زمالئيددبدد يماسددتجاباتو 

تمددددك  وأجمعددددت(.  2004) الددددديب،  ومشدددداركتيم، لمتوصددددل إلددددى تعمددددم أفضددددل اآلخددددرينومسدددداعدة 
بددين الطدالب ومددوظفي المدرسددة والمدرسددين،  ةأن المواقددف التعاونيدة ليددا أثددر فدي العالقددبددراسدات الد

الحدذيفي،  ؛2003)جودة،   وااللتزام باألنشطة واالتجاىات نحو كل من التعمم الوجداني والمعرفي
2004 Obeidat,. 2005; Summers,. 2005. .) 
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الدراسي عمى التحصيل لتعمم التعاوني ا موبالتي تناولت أستربوية و ال لم تقتصر الدراسات  
ومددددى التعددداوني  األسدددموب حدددول أثدددر اسدددتخدامتزايدددد الدراسدددات  إنمدددا فحسدددب واتجاىدددات الطدددالب

النتددائج عمددى األثددر اإليجددابي كثيددر مددن  أثبتددت قدددفاعميتيددا عمددى ميددارات فنددون المغددة وفروعيددا. و 
مشدكمة عالجدت ومن تمك الدراسدات مدن  ،عرو فالتعاوني عمى تمك الميارات والالستراتيجيات التعمم 

سداعد يوالتدي رأت بدأن اسدتخدام الدتعمم التعداوني  الضعف القرائي لدى الطالب وبالدذات المبتددئين،
ن ميددداراتيم القرائيددة بشددكل جيدددد ) يعمددى معالجددة نددواحي الضدددعف القرائددي لدددى الطدددالب مددع تحسدد

الطدالب تنميدة ورفدع مسدتوى إلدى دراسدات أخدرى  وأسفرت(.  1996و موسى،  1999، إسماعيل
) المرسددددي،   نيو اسددددتخدام اسددددتراتيجيات الددددتعمم التعدددداخددددالل فددددي بعددددض ميددددارات التعبيددددر الكتددددابي 

ارتفاع مستوى تحصيل عمى أيضا وساعد استخدام األسموب التعاوني (.  2003و زيان،  1995
، وكخرون ضل هللا ) ف      تدني مستوى تحصيل القواعد ةظاىر قواعد المغة لدى الطالب ومعالجة 

 (. 2001السميطي،  - 1998
 

 إجراءات الدراسة
 :مجتمع وعينة الدراسة

 (1جدول رقم )
 عدد مدارس وطالب المرحمة المتوسطة في منطقة العاصمة التعميمية

 الطالب المدارس

 إناث ذكور إناث ذكور

14 15 9376 8484 

29 17860 

 
( 29( طالبة وطالبة موزعين عمى )17860ىو ) ( بأن مجتمع الدراسة1يتضح من الجدول رقم )

( ذكدور و 9376مدرسة متوسطة من مدارس التعميم العدام فدي منطقدة العاصدمة التعميميدة. مدنيم )
( إنددداث. وقدددد تدددم اختيدددار العيندددة مدددن طمبدددة وطالبدددات الصدددف السدددابع نظدددرا لكونيدددا السدددنة 8484)

قددة طبقيددة ، وىددي إحدددى الطددرق . تددم سددحب العينددة بطريالمتوسددطة الوسددطي مددن سددنوات المرحمددة
نداث( ثدم تدم تحديدد  ،العشوائية لسحب العيندات. حيدث تدم تقسديم المجتمدع إلدى مجمدوعتين )ذكدور وا 

مدن المددارس  -فصول في كدل مدرسدة  3تم تحديد و مدرستين من كل مجموعة بطريقة عشوائية. 
مة: الطريقدددة )كدددل فصدددل يمثدددل طريقدددة مدددن طدددرق التددددريس المسدددتخد بطريقدددة عشدددوائية -المختدددارة 
( طالبدددا وطالبدددة مدددنيم 349. وقدددد أصدددبح العددددد النيدددائي لمعيندددة )(STAD- Jigsaw -التقميديدددة

  ( إناث.189( ذكور و)160)
 :أداة الدراسة
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صدمم الباحدث قد ىذه الدراسة، و في نتائج الجمع وقياس اختبار الفيم القرائي كأداة ل عتمدأ   
االختبار لقياس وضع كما ، ىذا البحثبقة في مجال بعد دراسة مستفيضة لمدراسات السااالختبار 

القطعددة الخاصددة  اءةاالختبددار مددن الطالددب أوال قددر  يتطمددب .امدددى فيددم الطددالب لممددادة التددي قرؤوىدد
يختدار إجابدات محتممدة  4سدؤال لكدل سؤال متعدد اإلجابدات، و  24باالختبار ومن ثم اإلجابة عن 

لمطالددب مددرتين: فددي المددرة األولددي يعتبددر اختبددار يعطددى لختبددار اال بندداء. تددم الطالددب مددا يددراه مناسددبا
أو طريقة  ةبعدي أي بعد استخدام إستراتيجييعطى لو كاختبار ( وفي المرة الثانية pretestأولي )

تدريس معينة يدتم قيداس الفدارق بدين االختبدارين لمعرفدة مددى تدأثير كدل طريقدة عمدى مسدتوى الفيدم 
   .أو الوقت الذي بين االختبارين شير ونصف تيجيةاإلسترامدة تطبيل ، و القرائي لمطالب

مدن المتخصصدين  (9) األوليدة عمدى بصدورتو اختبار الفيدم القرائدي عرض تم   .صدق األداة 
ىيئدة تددريس بكميدة التربيدة  أعضداء(  4مدنيم )  .والمنداىج وطدرق التددريس عمم النفس التربوي  في

لمتعرف عربية بوزارة التربية المغة ال ( مدرسي 3 عربية، )المغة ي الي( من موج2)بجامعة الكويت، 
ضدافة الدراسة وبيان شموليتو لكافة جوانب التقييم أىدافلتحقيل عمى مدى مصداقية االختبار  ، وا 

جددراء أي تعددديالت ضددروريأسددئمةمددا ىددو مناسددب مددن  عمددى االختبددار  ة، وحددذف مدداال يتناسددب، وا 
لتعديالت الطفيفة عمى األسئمة واعتماده بشكمو وبعد مراجعة االختبار تم عمل بعض ا بشكل عام.
 النيائي. 

االختبدار عمدى عيندة عشدوائية  إعدادةباستخدام طريقة  األداةتم حساب قيمة ثبات  ثبات األداة. 
، وقددد تددم اسددتخدام معامددل أسددابيعوالثدداني ثالثددة  األولطالبددا وكانددت المدددة بددين التطبيددل  51بمغددت 

( 0.79بمغدت قيمتدو ) إذ األداةاالختبارين ليمثل معامل ثبات  ( بينSpearman's rhoاالرتباط )
 وىي قيمة عالية.

 المعالجة اإلحصائية:
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصدائية اآلتيدة لمعالجدة اسدتجابات 

 :أفراد العينة
 ( لحساب ثبات األداة.Spearman's rhoمعامل االرتباط ) -
 with planned comparison  (One-Way ANOVAالتباين األحادي ) ميلتم استخدام تح -

       التعددداوني مقارندددة  الدددتعمم ة إحصدددائية بدددين اسدددتراتيجياتفدددروق ذات داللددد مدددا كدددان ىنددداك إذا لمعرفدددة
 بالطريقة التقميدية.

كدددان ىنددداك فدددروق ذات داللدددة  مدددا ( لمعرفددة إذاT - test) تددم اسدددتخدام االختبدددار اإلحصدددائي -
إسدتراتيجيتي الدتعمم التعداوني، وتدم اسددتخدامو أيضدا لمعرفدة إذا مدا كدان ىنداك فددروق  ائية بدينإحصد

 .الذكور واإلناث إحصائية بين
  :ومناقشتياتحميل النتائج 
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تم توزيع عينة الدراسة إلى ثالثة مجموعات، مجموعة ضدابطة اتبعدت كما ذكر سابقا فقد  
األسدددموب التقميددددي فدددي التددددريس ، ومجموعدددة تجريبيدددة أولدددى اتبعدددت إسدددتراتيجية الدددتعمم التعددداوني 

(STAD( ومجموعددددة تجريبيددددة ثانيددددة اتبعددددت أسددددموب الددددتعمم التعدددداوني ،)Jigsaw وقددددد أصددددبح .)
 :تيالتوزيع النيائي لمفصول كاآل

 يقة التقميدية: فصمين ذكور وفصمين إناث.الطر  -
 (: فصمين ذكور وفصمين إناث.STADطريقة ) -

 (: فصمين ذكور وفصمين إناث.Jigsawطريقة ) -

وقدددم االختبددار القبمددي لجميددع أفددراد العينددة لمتأكددد مددن عدددم وجددود فددروق مسددبقة بددين المجموعددات. 
المجموعددات فددي درجددات االختبددار  ( نتددائج التحميددل اإلحصددائي لمفددروق بددين2ويبددين الجدددول رقددم )

 القبمي. 
 (2جدول رقم )

 مي لممجموعات الثالث.بلمفروق بين نتائج االختبار الق ANOVAنتيجة اختبار 
 قيمة اختبار النوع

ANOVA 
 الداللة P-value درجات الحرية

  ير دالة 0.895 157 ,2 0.111 ذكور
  ير دالة 0.264 186 ,2 1.341 إناث

ج التحميل أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطدالب فدي نتدائج االختبدار يالحت من نتائ
 متساوية.  كانت مي ، مما يدل عمى أن جميع المجموعاتبالق
 

اسدددتخدام  أسدددموب الدددتعمم التعددداوني فدددي تنميدددة ميدددارة الفيدددم القرائدددي  مددددى فاعميدددة :الســـ األ األوأل
 لمطالب؟

استخدام التعمم فعالية راجعة األدبيات والدراسات التي توضح فقد تم م السؤال األول:لإلجابة عمى 
إحدددى تمددك Wilson (1992 ) . وتعتبددر دراسددةالتعدداوني فددي تنميددة ميددارة الفيددم القرائددي لمطددالب

عمددى اسددتيعاب الطددالب القرائددي  ىددذا النددوع مددن االسددتراتيجياتعمددى أثددر الدراسددات والتددي تعرفددت 
نتيجدددة الدراسدددة بدددأن الطدددالب الدددذي  لدددك مدددن خدددالل تأكيددددوذلموضدددوعات القدددراءة المقدددررة عمدددييم، 

مددن  أفضددلاسددتخدموا األسددموب التعدداوني كددان اسددتيعابيم وفيميددم لمموضددوعات الخاصددة بددالمقرر 
 الطالب في الطريقة التقميدية.

 (Metacognitive) التفكيددر فددوق المعرفددي فددي دراسددتو التددي تناولددت أثددر اسددتراتيجياتف  
فدي اثدر ودور الدتعمم التعداوني عمدى   Wilson( مع 2002) Alshaye عمى الفيم القرائي، يتفل
ن تعدددددان مددددن اسددددتراتيجيات إسددددتراتيجيتي Alshaye. فقددددد اسددددتخدم لمطددددالب ميددددارة الفيددددم القرائددددي

عمددى فيددم الطددالب لممددادة  تأثيرىمددالمتعددرف عمددى   SQ3Rو Kwlplusاألسددموب التعدداوني وىمددا 
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فدددروق ذات داللدددة  إحصدددائية بدددين اسدددتراتيجيات الدددتعمم  نتيجدددة الدراسدددة أن ىنددداك بيندددتالدراسدددية. و 
ن ليمددا أثددر كبيددر عمددى الفيددم  التعدداوني والطريقددة التقميديددة، لصددالح إسددتراتيجيتا الددتعمم التعدداوني، وا 

القرائددي لمطدددالب. إال أن الدارسدددة لددم تدددرى أي فدددروق ذات داللدددة إحصددائية بدددين إسدددتراتيجيتا الدددتعمم 
ن أثرىما كان متسا  وي لحد ما.التعاوني، وا 

التعمم التعاوني عمدى الفيدم  أثر( في دراستو التي سعت إلى قياس 1997) Rogerويرى   
كان  Jigsaw  القرائي لممحتوى أن المجموعة التجريبية التي استخدمت إستراتيجية التعمم التعاوني

 قدددام بدددو ويؤيد ىدددذه النتيجدددة مددداأدائيدددا واسدددتيعابيا لمتجربدددة أكبدددر وأفضدددل مدددن المجموعدددة الضدددابطة.
Amanza (1997 ) عنددددما قارندددت بدددين أثدددر كدددل مدددن إسدددتراتيجية فدددي دراسدددتوD.R.T.A  أحدددد و

عمى الفيم القرائي لطالب  (STAD) فرق التحصيل إستراتيجيةاستراتيجيات التعمم التعاوني وىي 
 (،STAD)حيث أوضحت نتيجة الدراسة أن أ مب الطالب الذين استخدموا إسدتراتيجية  ،السادس
. D.R.T.Aمى درجات عاليدة جددًا فدي اختبدار الفيدم القرائدي مقارندة بطدالب إسدتراتيجية حصموا ع

وأوصت الدراسدة إلدى ضدرورة اسدتخدام اسدتراتيجيات الدتعمم التعداوني كأسدموب تدريسدي مسدتمر فدي 
 الفصل.
( حول أثر أسدموب الدتعمم التعداوني 2003) Bouzeineddine Ghaith &وفي دراسة   

( عمى العالقة بدين االنطبداع تجداه القدراءة Jigsawالمجاميع الفرعية ) ةستراتيجيمتمثال باستخدام إ
والتحصددددديل العممدددددي والفيدددددم القرائدددددي لطدددددالب وطالبدددددات الصدددددف الحدددددادي عشدددددر فدددددي مدددددادة المغدددددة 

(، كانت Jigsawاالنجميزية. وقد أكدت نتيجة الدراسة أنو باستخدام إستراتيجية المجاميع الفرعية )
طبدداع تجدداه القدراءة والتحصدديل العممددي والفيددم القرائدي كبيددرة وايجابيددة وذلددك لصددالح االن العالقدة بددين

 اإلناث عمى الذكور.  
لتعمم التعاوني عمدى الفيدم القرائدي، أثر اوعمى الر م من قمة األدبيات العربية التي ناقشت   
م الدتعمم التعداوني فقل تطرقتا إلى األثر االيجابي السدتخدا ذكر دراستين عربيتينالباحث سي إال أن

أثددر  سددعت لتتعددرف عمددى( والتددي 1999مسدديد )مددن ىدداتين الدراسددتين دراسددة ل عمددى الفيددم القرائددي. 
( (STAD إستراتيجية فرق التحصيل استخدام إستراتيجيتين من استراتيجيات التعمم التعاوني وىما

ستراتيجية شدعبة المغدة اإلنجميزيدة عمى تنميدة الفيدم القرائدي لطدالب  (Jigsaw) المجاميع الفرعية وا 
إيجابيددا عمددى رفددع الددتعمم التعدداوني كددان ليمددا دورًا  يأن إسددتراتيجيتنتجددت الدراسددة بكميددة التربيددة، و 

الفيددم القرائدي لدددى الطدالب. وأن ىندداك فددروق ذات داللدة إحصددائية بدين إسددتراتيجيتا الددتعمم  مسدتوى 
الدراسددة ال  كمددا أنالددتعمم التعدداوني.  صددالح إسددتراتيجيتالالتعدداوني والطريقددة التقميديددة فددي التدددريس 

 .Jigsawو  STADترى أية فروق ذات داللة إحصائية بين إستراتيجيتا التعمم التعاوني 
 اعميدددةمددددى فوالتدددي سدددعت لمتعدددرف عمدددى  (2001دراسدددة العددددل ) ىدددي والدارسدددة األخدددرى   

لدددى طددالب الصددف بعددض ميددارات الفيددم القرائددي  تنميددةاسددتخدام إسددتراتيجية الددتعمم التعدداوني عمددى 
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مددع الطريقددة التقميديددة فددي  (STADفددرق التحصدديل )واسددتخدم العدددل إسددتراتيجية  ،األول اإلعددادي
وعددة ملصدالح المجالمجمدوعتين أن ىنداك فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين ودلدت النتدائج التددريس. 
 .(STAD) التجريبية
الفيددم القرائددي والددذي أكدتددو وعمددى الددر م مددن األثددر اإليجددابي لمددتعمم التعدداوني عمددى تنميددة   

الدراسات السابقة، إال أن بعض الدارسات أوضحت أنو ليس ىناك أي أثر أو دور ألسموب التعمم 
( 1994 باشددنة ) قددام بيددا التعدداوني عمددى تنميددة ميددارة الفيددم القرائددي. ومددن تمددك الدارسددات دراسددة

ئي لطمبة الثانوية في مادة المغة ىدفت إلى معرفة أثر أسموب التعمم التعاوني عمى االستيعاب القرا
فددلت نتدائج الدارسدة أندو  من خالل تقسيم الطدالب إلدى مجموعدة تجريبيدة وأخدرى ضدابطة، العربي

 ليس ىناك أية فروق ذات داللة إحصائية بين األسموب التعاوني والطريقة التقميدية في التدريس.
مدددى ل وقياسدة وذلدك عنددد مددا توصدمت إليددو دراسدة  باشددنPriebe (1997 )وتؤكدد دراسدة   

فاعميدة أسدموب الدتعمم التعداوني عمدى الفيدم القرائدي لممحتدوى لددى مجمدوعتين مدن طمبدة الحاسدوب. 
وأسدددفرت نتدددائج الدراسدددة إلدددى عددددم وجدددود أيدددة فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين األسدددموب التعددداوني 

تددأثير عمددى الفيددم القرائددي والطريقددة التقميديددة فددي التدددريس. وأن كدداًل مددن األسددموبين متسدداويًا فددي ال
 .حتوى لدى الطالبلمم
بأن الدراسات التي تناولت أثر الدتعمم التعداوني  يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة  

عمى متغير التحصيل العممي واالتجاىات وفنون المغة كانت دراسات حديثة ومتنوعة، وأنيا أكدت 
إال أنو لوحت خالل عرض الدراسات . لمتغيراتاتمك عمى األثر اإليجابي لألسموب التعاوني عمى 

، أنيددا دراسددات والددذي ىددو محددور ىددذه الدراسددة الخاصددة بددالفيم القرائددي وأثددر الددتعمم التعدداوني عمييددا
، وأن جدزء بسديل منيدا طبدل فدي الميددان التربدوي فدي الدبالد العربيدة، لديس بالحدديث بعضدياقميمة و 

الدراسدات حيدث تمدك ئي بأن ىناك اختالفًا في نتدائج كما لوحت عمى الدراسات الخاصة بالفيم القرا
 Almanza, 1997أظيرت بعض منيا أثرًا إيجابيًا ألسموب التعمم التعاوني عمى الفيدم القرائدي ) 

عدددددم وجددددود أثددددر إيجددددابي ليددددذا أظيددددرت دراسددددات أخددددرى و (. 2001العدددددل،  - 1999السدددديد،  -
 (.Priede,1997 1994األسموب عمى الفيم القرائي )  باشنة، 

ىددل توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتخدام اسددتراتيجيات الددتعمم التعدداوني  :الســ األ الثــاني
مقارندددة بالطريقدددة التقميديدددة فدددي تددددريس المغدددة العربيدددة فدددي المرحمدددة المتوسدددطة عمدددى الفيدددم القرائدددي 

 لمطالب؟

 One way ANOVA with، تم استخدام اختبار التباين األحادي ) لثانيالسؤال ا نلإلجابة ع

planned comparison ختبدار البعددي لممجموعدة التقميديدة مددع اال( ، حيدث تمدت مقارنددة نتدائج
( 3بدددين الجددددول رقدددم )ي(. و Jigsaw( و )STADعمم التعددداوني )تالددد ة إسدددتراتيجيتينتدددائج مجموعددد

 نتائج التحميل اإلحصائي ليذا المقارنة.
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 (3جدول رقم )
 ختبار البعدي لممجموعة التقميدية ومجموعة إستراتيجيتي التعمم التعاونيلمقارنة نتائج اال ANOVAاختبار 

 قيمة اختبار المتوسل الحسابي
ANOVA 

  درجات الحرية
P-value 

 الداللة

 التعمم التعاوني التقميدية
 دالة 0.000* 350 ,1 54.58 9.05 6.81

 (0.05* دالة عند مستوى داللة )
ستراتيجيتي ويالحت من نتائج التحميل أن و توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطريقة التقميدية وا 

الددددتعمم التعدددداوني.  وبمراجعددددة المتوسددددل الحسددددابي لممجمددددوعتين يتبددددين أن الفددددروق كانددددت لصددددالح 
( 9.05مجموعة إستراتيجيتي التعمم التعاوني عمى المجموعة التقميدية ، حيث كانت المتوسدطات )

 ( عمى التوالي.6.81و )
تفددل ىددذه النتيجددة مددع مددا تؤكددده الدراسددات السددابقة الخاصددة بفاعميددة اسددتخدام اسددتراتيجيات الددتعمم وت

-Wilson ،1992- Alshaye ،2002التعدددداوني وأثرىددددا عمددددى الفيددددم القرائددددي عمددددى الطددددالب )
Roger ،1997- Amanza ،1997 فدراسدددددة .)Wilson (1992 أكددددددت أن السدددددتراتيجيات )

 بير عمى الفيم القرائي لمطالب مقارنة بالطريقة التقميدية. وفي دراسة الك األثرالتعمم التعاوني 
Alshaye (2002 أكددت النتدائج عمدى )الدتعمم  أسداليبتعددان مدن  إلسدتراتيجيتين االيجدابي األثدر

 Amanza( ودراسددددة 1997) Rogerالتعدددداوني مقارنددددة بالطريقددددة التقميديددددة. كمددددا اتفقددددت دراسددددة 
عمددى الفيددم القرائددي لممحتددوى  التعدداونيالفعددال لمددتعمم  األثددرة فددي ( مددع نتيجددة ىددذه الدراسدد1997)

 الدراسي مقارنة باستخدام الطريقة التقميدية.
ىددذه النتيجددة وأن لمددتعمم التعدداوني أثددر فعددال عمددى الفيددم القرائددي مقارنددة بالطريقددة  ثوقددد توقددع الباحدد

راسات العممية تؤكد عمى أىميدة عدة أمور منيا: أ مب الد إلىالتقميدية، ويرجع الباحث ىذا التوقع 
أن الددددتعمم التعدددداوني يعتمددددد عمددددى ربددددل الددددتعمم بالعمددددل، و اسددددتخدام الددددتعمم التعدددداوني فددددي التدددددريس، 

والمشاركة االيجابية من جانب الطالب عمى عكس الطريقة التقميدية والتدي تعتمدد عمدى الدتعمم مدن 
عمى أىميدة الدتعمم التعداوني  أيضاتؤكد أن الدراسات السابقة  إلى باإلضافةأجل التنافس التقميدي. 

ينمددي االتجدداه االيجددابي نحددو الددتعمم ويطددور الميددارات االجتماعيددة ويسدداعد عمددى تحسددين  كأسددموب
 (.2001الميارات المغوية لفنون المغة كميارة الفيم القرائي )أبو ناجي، 

أثرىدا  يالتعداوني فدىدل توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين اسدتراتيجيات الدتعمم  :الس األ الثالـث
 مادة المغة العربية تبعا لمتغير الجنس؟ يعمى الفيم القرائي لطالب المرحمة المتوسطة ف

ولإلجابة عن ىذا السؤال، تم اختبدار الفدروق بدين نتدائج االختبدار البعددي لمدذكور واإلنداث فدي كدل 
( وذلددددك Jigsaw( و إسددددتراتيجية المجدددداميع الفرعيددددة )STADمددددن إسددددتراتيجية فددددرق التحصدددديل )

 ( نتائج ىذا االختبار.4(. ويبين الجدول رقم )t-testباستخدام اختبار )
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 (4جدول رقم )
 لتعاوني.االفروق بين نتائج االختبار البعدي لمذكور واإلناث في كل من إستراتيجيتي التعمم  لقياس t-testاختبار 

 اإلستراتيجية
 اختبار قيمة المتوسل

 t-test 

درجة 
 الحرية

P-Vlaue الداللة 
 اإلناث الذكور

STAD 9.64 8.36 -4.021 114 0.000* دالة 

Jigsaw 8.02 10.03 2.806 115 0.006* دالة 

 (.0.05* دالة عند مستوى داللة )   
مدن  ويالحت من نتائج التحميل أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج اختبار البعدي لكدل

(. وبمراجعة متوسطات الذكور واإلناث، نجد أن STAD)التحصيل الجنسين في إستراتيجية فرق 
كمددددا انددددو توجدددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية بددددين نتددددائج (. 9.64)الفدددروق كانددددت لصددددالح الددددذكور

(. وبمراجعدة متوسدطات Jigsaw) المجاميع الفرعية إستراتيجيةاالختبار البعدي لكل الجنسين في 
 .(10.03) صالح إستراتيجية اإلناثالذكور واإلناث، نجد أن الفروق كانت ل

الفعدال  األثدربدين  انفقدل تقارند تينعمى الر م من ىذا النتيجة إال أن الباحث لدم يجدد إال دراسد
كانت  األولىفالدراسة . تبعا لمتغير الجنسالتعمم التعاوني عمى الفيم القرائي  إستراتجيتاالستخدام 
 إسددددتراتيجيةاسددددتخدم مددددن خالليددددا ( والتددددي 2003) Bouzeineddine Ghaith & لكددددل مددددن
Jigsaw الصددف الحددادي عشددر لمتعددرف عمددى أثرىددا عمددى  (إندداث) وطالبددات )ذكددور( مددع طددالب

 لإلسددتراتيجيةالفعددال  األثددرالفيددم القرائددي واالنطبدداع تجدداه القددراءة، وقددد أكدددت نتيجددة الدراسددة عمددى 
ىددذه النتيجددة تتفددل مددع ويددرى الباحددث أن عمددى الددذكور.  اإلندداثعمددى الفيددم القرائددي وذلددك لصددالح 

عمددى الفيددم  Jigsaw إسددتراتيجيةثددر اسددتخدام أىددذه الدراسددة وىددو  نعدد اإلجابددةالنتيجددة الثدداني مددن 
أمدا الدراسدة الثانيدة فيدي  كبدر مندو عمدى الدذكور.أ اإلنداثعمدى  أثرىدا أنعمدى  أكددتالقرائي والتدي 

فدددرق  إسدددتراتيجيةبدددين  إحصدددائيةوجدددود فدددروق ذات داللدددة ( والتدددي دلدددت عمدددى عددددم 1999لمسددديد )
سددددتراتيجية (STAD)التحصدددديل  عنددددد اسددددتخداميا مددددع الطددددالب  (Jigsaw) المجدددداميع الفرعيددددة وا 
والتدي دلدت عمدى  عدن ىدذا السدؤال اإلجابدةمدن  األولدىوىذه الدراسدة ال تتفدل مدع النتيجدة )ذكور(، 

، STAD إسدتراتيجيةفدي اسدتخدام  اإلنداثلصدالح الدذكور عمدى  إحصدائيةوجود فروق ذات داللدة 
( إلدى طبيعدة المدادة 1999ويعزو الباحدث ىدذا االخدتالف بدين نتيجدة ىدذه الدراسدة ودراسدة السديد )

التي درست، فيذه الدراسة كانت لمدادة المغدة العربيدة ودراسدة السديد كاندت لشدعبة المغدة االنجميزيدة، 
كانددت باإلضددافة إلددى أن ىددذه الدراسددة كانددت لمصددف السددابع فددي المرحمددة المتوسددطة ودراسددة السدديد 

لطالب كمية التربية بالجامعة. وعمى الر م من ذلك إال أن كثير من الدراسات السابقة أكدت عمى 
سدتراتيجية  STADاألثدر الفعدال إلسدتراتيجية   -Roger ،1997عمدى الفيدم القرائددي ) Jigsawوا 

Amanza ،1997-  ،2001العدل.) 
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 : التوصيات
 الفعالة في تدريس المغة العربية. األساليب ات التعمم التعاوني كأحدإستراتيجيضرورة تبني  (1
توصددي ىددذه الدراسددة بتنفيددذ المزيددد مددن الدراسددات حددول ميددارات فنددون المغددة العربيددة، وبالددذات  (2

ب التعمم التعاوني، عمدى أن تكدون أساليب أخري من أساليميارة الفيم القرائي وذلك باستخدام 
 مدة الدراسة أطول مما تقرر في ىذه الدراسة.

ورات تدريبيدة وورش عمدل لمعممدي المغدة العربيدة لتددريبييم عمدى التخطديل لتددريس مدادة عقد د (3
 المغة العربية باستخدام أسموب التعمم التعاوني.

 الصددفيةالمغددة العربيددة بحيددث تتضددمن قدددرًا مددن األنشددطة لمددادة  ضددرورة بندداء الكتددب المدرسددية (4
سدددبيم ميدددارات فندددون المغدددة الجماعيدددة التدددي تتددديح لمطدددالب التفاعدددل مدددع بعضددديم الدددبعض وتك

 العربية.
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 عـــــــالمراج

 المراجع العربية:

( أثدددددر إسدددددتراتيجية الدددددتعمم التعددددداوني المددددددعم بالوسدددددائل الفعدددددال 2001نددددداجي، محمدددددود ) أبدددددو (1
(Hypermedia )   لمكمبيوتر في تدريس العموم لتالميذ الصدف األول اإلعددادي عمدى تنميدة

 ، العدد األول.17المجمد  –جامعة أسيوط  –ة اتجاىاتيم العممية. مجمة كمية التربي

(. فاعمية استخدام إسدتراتيجية الدتعمم التعداوني عمدى التحصديل الدراسدي 2002أحمد، ميرفت ) (2
لدلى طالب الصف الثاني الثانوي الصناعي واتجاىداتيم نحدو الدتعمم التعداوني، جامعدة حمدوان 

 (. 1و العدد ) ( 8كمية التربية، دراسات تربوية واجتماعية، المجمد )

(. مددددى فاعميدددة اسدددتخدام إسدددتراتيجية الدددتعمم التعددداوني فدددي تحسدددين 1999إسدددماعيل، زكريدددا. ) (3
 (. 13ميارات القراءة لممبتدئين بمدارس التربية الفكرية. مجمة كمية التربية بأسوان العدد )

الدراسدي (. أثر استخدام الدتعمم التعداوني فدي التحصديل 2004الحذيفي، خالد: الناصر، نورة ) (4
واالتجاىات نحو مادة الفيزياء لدى طالبات المرحمة الثانوية فدي مديندة الريداض. مجمدة كميدات 

  (. 1( ، عدد ) 4المعممين، مجمد ) 

 ( دراسات في أساليب التعمم التعاوني، القاىرة. عالم الكتاب.2004الديب، دمحم ) (5

تعاوني في تدريس القواعدد الجويدة (. أثر استخدام إستراتيجية التعمم ال2001السميطي، ظبية ) (6
عمددى تنميدددة القددددرات المغويددة واالتجاىدددات نحدددو دراسددة القواعدددد النحويدددة لدددى طالبدددات المرحمدددة 

 الثانوية بدولة قطر. رسالة دكتوراه  ير منشورة، كمية التربية، جامعة عين شمس.

لتعدداوني فددي تنميددة (. أثددر اسددتخدام إسددتراتيجيتين مددن اسددتراتيجيات الددتعمم ا1999السدديد، دمحم ) (7
القراءة لمفيم لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزيدة بكميدات التربيدة. رسدالة ماجسدتير  يدر منشدورة 

 بكمية التربية، جامعة األزىر.

( فعاليددة اسددتخدام إسددتراتيجية الددتعمم التعدداوني فددي تنميددة بعددض ميددارات 2001العدددل، بدددر ) (8
. رسالة ماجسدتير  يدر منشدورة بكميدة التربيدة الفيم القرائي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

 جامعة المنصورة.
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(. أثددددر أسددددموب الددددتعمم التعدددداوني عمددددى التحصدددديل فددددي مددددادة العمددددوم 2003العيددددوني، صددددالح ) (9
واالتجدداه نحوىددا لتالميددذ الصددف السددادس االبتدددائي ) بنددين ( بمدينددة الريدداض، المجمددة التربويددة 

 .17لمجمد ، ا66كمية التربية، جامعة الكويت. العدد 

(. فعاليددة اسددتخدام إسددتراتيجية الددتعمم التعدداوني فددي تنميددة التددذوق 2001الكندددري، وليددد. )  (10
األدبي لدى طالب المرحمة الثانويدة العامدة فدي دولدة الكويدت. رسدالة دكتدوراه، معيدد الدراسدات 

 والبحوث التربوية، جامعة القاىرة.

ي اكتسدداب طمبددة المرحمددة الثانويددة ميددارات (، فعاليددة الددتعمم التعدداوني فدد1995، دمحم )المرسددي  (11
التعبيددر الكتددابي. بحددث منشددور فددي كتدداب المددؤتمر العممددي السددابع: الددتعمم الثددانوي وتحددديات 

 القرن الحادي والعشرين. الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس.

الددتعمم (. دراسددة مقارنددة بددين أسددموبي الددتعمم التعدداوني و 2000اليددرش، عايددد ومقدددادي، دمحم )  (12
الفردي في اكتسداب الطدالب لميدارات برندامج النصدوص وقددرتيم عمدى االحتفداظ بيدا. المجمدة 

 (.57( عدد )15التربوية. جامعة الكويت. مجمد )

(. الدددتعمم التعددداوني والفدددردي: التعددداون والتندددافس 1998جونسدددون، ديفيدددد وجونسدددون، روجدددر )  (13
 الم الكتاب.الفردية. ) ترجمة: رفعت دمحم بيجات (، القاىرة: ع

(. أثددر اسددتخدام إسددتراتيجيتين لمددتعمم التعدداوني فددي تنميددة القدددرة 2003حامددد، عمدداد السدديد. )  (14
عمددى التواصددل الشددفيي واالتجدداه نحددو الددتعمم التعدداوني لدددى طددالب المدددارس الثانويددة. رسددالة 

 ماجستير  ير منشورة بكمية التربية، جامعة األزىر.

خدام إستراتيجية التعمم التعاوني لتدريس العموم في ( فعالية است2001حجازي، حجازي )  (15
تنميددة بعددض عمميددات العمددم واالتجدداه نحددو العمددوم لدددى تالميددذ الصددف الخددامس االبتدددائي. فددي 

  .39العدد  –جامعة الزقازيل  –مجمة كمية التربية بالزقازيل 

ميددارات التعبيددر (. فعاليددة إسددتراتيجية التعمدديم التعدداوني فددي تنميددة بعددض 2003زيددان، رانيددا )  (16
الكتابي فدي المغدة الفرنسدية لددى تالميدذ المرحمدة اإلعداديدة بالمددارس التجريبيدة. رسدالة الخمديج 

 (.86العربي. العدد )

( استراتيجيات التدريس والتعمم، الطبعدة األولدى. القداىرة، دار 1999عبد الحميد، جابر )  (17
 الفكر العربي.
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طبيل إستراتيجية التعمم التعاوني والتعمم الفردي (. أثر ت2002عبد الحميد، عبد العزيز )  (18
فدددي إكسددداب الطدددالب العممدددين لمجواندددب المعرفيدددة واألدائيدددة المرتبطدددة بميدددارات تصدددميم بعدددض 
نتاجيددا. مجمددة البحددث فددي التربيددة وعمددم الددنفس. كميددة التربيددة جامعددة المنيددا.  المددواد التعميميددة وا 

 .3. العدد 15المجمد 

( تطدوير تددريس الفيزيداء لطدالب المرحمدة الثانويدة. مجمدة 2000عبد السالم، مصطفى )  (19
 .178 – 81 ( ص2(، عدد )3ية العممية، مجمد )الترب

(. فاعميدة اسددتخدام الدتعمم التعدداوني فدي تنميددة بعدض ميددارات التفكيددر 2000عمدارة، جييددان. ) (20
 يددر الناقددد مددن خددالل النصددوص األدبيددة لدددى تالميددذ المرحمددة اإلعداديددة، رسددالة ماجسددتير، 

 منشورة، كمية التربية، جامعة حموان. 

     تددددددريس الدراسدددددات  فددددديالدددددتعمم التعددددداوني  إسدددددتراتيجيةأثدددددر اسدددددتخدام ( 2002، خالدددددد )عمدددددران (21
    االجتماعيدددة عمدددى التحصددديل المعرفدددي لددددى تالميدددذ الصدددف الثددداني اإلعددددادي وتنميدددة وعدددييم 

جامعدة  –ميدة التربيدة بسدوىاج ك المجمدة التربويدة. صدادية المحيطدة بيدمببعض المشكالت االقت
 .العدد السابع عشر –جنوب الوادي 

(. أثدر طريقدة الدتعمم التعداوني والقددرة القرائيدة فدي االسدتيعاب القرائدي. 1994 باشنة، يسري ) (22
 رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة اليرموك. األردن.

في اكتساب تالميذ التعميم (. كفاءة التعمم التعاوني 1998فضل هللا، دمحم وسعد، عبد الحميد ) (23
األساسدي لددبعض المفدداىيم النحويددة. دراسددات فدي المندداىج وطددرق التدددريس، الجمعيددة المصددرية 

 (.53لممناىج وطرق التدريس. عدد )

(. التعمم التعاوني وأثره عمى التحصيل واالتجاه نحو الحاسب اآللي عند 2003فودة، ألفت )  (24
د. مجمدة رسدالة الخمديج العربدي. مكتدب التربيدة العربدي طالبات كمية التربية بجامعة الممك سدعو 

 (.86لدول الخميج. العدد )

(. التعمدديم التعدداوني ودوره فددي عددالج صددعوبات تعمددم ميددارات القددراءة 1996موسددى، يعقددوب ) (25
 جامعة عين شمس. –لدى تالميذ التعميم األساسي بميبيا. رسالة دكتوراه: كمية التربية 
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