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من العملیات األساسیة التي تتطلب التخطیط والتنظیم المحكم، فقد تعتبر عملیة التعلیم والتعلم 

عدیدة منها توفیر الظروف المالئمة إلحداث التغیرات المرغوبة في سلوك شروط على أصبح التعلیم یقوم 

یكون التلمیذ عنصرا إیجابیا في العملیة التعلیمیة وهذا ال یتحقق المتعلمین بشكل شامل ومتوازن، وبذلك 

والعمل على اكتشاف إستراتیجیات تدریسیة ونماذج تعلیمیة تؤثر في  تطورت األسالیب التربویةإال إذا 

أهمیة المتعلم والعنایة بمیوله واهتماماته وتزرع فیه قیم التعاون، وكان من بین هذه اإلستراتیجیات التعلم 

  .التعاوني

التدریس من شأنه أن یكسر النمط الذي تفرضه طریقة التدریس  إذ أن التنویع في إستراتیجیات

فعال في عملیة التعلم وجعله المحور  تعلم كعنصرمواالتجاه نحو التركیز على الدور النشط لل، التقلیدیة

كانت الدعوة إلى استخدام إستراتیجیة التعلم التعاوني التي  الرئیسي له دور كبیر في تلك العملیة، لذلك

تعتبر من اإلستراتیجیات المطروحة على الساحة التربویة، والتي جاءت بها الحركة التربویة المعاصرة إذ 

لتعلم التعاوني اإلیجابي في التحصیل الدراسي للتالمیذ، حیث تقوم على البحوث والدراسات أثر اأثبتت 

تفاعل المتعلمین فتظهر كل تلمیذ كعضو نشط یتأثر ویؤثر في اآلخرین وبذلك تتاح له مساحة كبیرة 

للمناقشة وٕابداء الرأي في أي موقف تعلیمي كان، كما أن عمل التالمیذ في مجموعات تعاونیة له أثر 

  .ادة مهارات التواصل والحوار والتشاور والنقاش البناءكبیر في زی

كما أشار العدید من الباحثین والمربیین إلى أهمیة التعلم التعاوني في زیادة إنتاجیة التالمیذ على 

مختلف مستویاتهم الدراسیة، وتشجع العمل والتفاعل االجتماعي بینهم وتحثهم على المشاركة وزیادة ثقة 

مما یجعله یتغلب على المشكالت التي تواجهه، وبالتالي یكون عنصر فعال في العملیة التلمیذ بنفسه 

  .التعلیمیة التعلمیة مساعدا بذلك المعلم في القیام بدوره كموجه ومرشد ومسیر داخل غرفة الصف

مرتبطة إال أنه یواجه العدید من التحدیات الورغم مزایا التعلم التعاوني وأهمیته في العملیة التعلیمیة 

باستخدامه والتي تعیق تطبیقه داخل الغرفة الصفیة، فقد تتعلق هذه المعیقات بالمعلم  في حد ذاته الذي 

یقوم باختیار اإلستراتیجیة التي تساعده في توصیل المحتوى المعرفي والمادة الدراسیة للتالمیذ، وبالتالي 

ي، كما قد تتعلق هذه المعیقات بالمتعلم یكون المسؤول عن تنظیم وتسییر وتخطیط حصة التعلم التعاون

الذي یقوم باستقبال المادة التعلیمیة سواء بالشكل الصحیح أو الخاطئ إذ یبقى ذلك متوقف على 

مختارة من قبل المعلم وكیفیة تطبیقها، إضافة إلى معیقات أخرى تتعلق بالمنهاج الدراسي اإلستراتیجیة ال

  .وكیفیة التخطیط له وتنفیذه
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قد كانت هذه المعیقات أحد األسباب المهمة الختیار موضوع بحثنا الذي سعینا في مجمل وعلیه ف

أهدافه إلى دراسة التصورات االجتماعیة لألساتذة حول معیقات تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني في 

  :وهي كاآلتي تضمن الجانب النظري ثالثة فصول ، وقدالمرحلة المتوسطة

إشكالیة الدراسة وفرضیاتها وأهمیتها وأهدافها  الذي تناولنا فیه:  وهو اإلطار العام للدراسة الفصل األول

والمفاهیم اإلجرائیة المرتبطة بالموضوع، كما تناولنا الدراسات السابقة لإللمام بمختلف جوانب الموضوع 

  .المدروس والتعقیب علیها

حول التعلم التعاوني ثم ا في اإلشارة أوال إلى خلفیة تاریخیة بعنوان التعلم التعاوني فقد ارتأین الفصل الثاني

والمبادئ األساسیة له ، ثم أهمیة التعلم التعاوني وخصائصه ومراحل تنفیذه مفهومه والنظریات المفسرة له

ومهارات التعلم في مجموعات تعاونیة والمعیقات التي تعیق تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني وأخیرا تقییم 

  . إستراتیجیة التعلم التعاوني

الخاص بالتصورات االجتماعیة بدایة من تعریفها إلى ذكر النظریات المفسرة لها وأهمیتها  الفصل الثالث

  . وأنواعها وممیزاتها وأبعادها مرورا إلى وظائفها وعالقتها بالفرد ثم طرق جمعها وتحلیلها

اإلجراءات المیدانیة للدراسة  بعنوانالفصل الرابع الفصل النظري بآخر میداني انطالقا من دعمنا  ثم

انطالقا من الدراسة االستطالعیة ثم منهج الدراسة ومجتمعها وعینتها وأدواتها ثم تطرقنا إلى الخصائص 

  .  السیكومتریة لألداة وأسالیب المعالجة اإلحصائیة

حیث شمل هذا الفصل على تفریغ  الدراسة نتائج ومناقشة الذي تطرقنا فیه إلى عرض الفصل الخامس

بیانات الدراسة ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات وتم تقدیم جملة من التوصیات والمقترحات، 

  .بخاتمة عامة مع قائمة المراجع والمالحق اكتفیناوفي األخیر 
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   إشكالیة الدراسة – 1

، یكون وتفاعلي تسعى االتجاهات واآلراء الحدیثة في التربیة إلى جعل غرفة الصف فضاء تعاوني       

ق التعلم تتحقفیه التلمیذ عضوا نشیطا وفعاال ولیس مجرد متلقي سلبي للمعلومات، إذ أن جودة التعلیم و 

یجیات ٕاسترات، بل عندما تتوفر أسالیب و نقل المعارف على التلقین فقطأسلوب التعلم و عندما ال یقتصر 

وذلك وفق توجیهات وٕادارة ، میةیالتعلاالرتباط بین عناصر العملیة التعلیمیة تهدف إلى تحقیق المشاركة و 

فعالة تساهم ، حیث یقتصر نجاح هذه العملیة على مدى اختیار هذا األخیر إلستراتیجیات تدریس المعلم

التعلم إستراتیجیة  هذه االستراتیجیات نجد أهممن لتفاعل بین التالمیذ، و بدورها في توفیر جو یسوده ا

  . التعاوني

لتي تعرفها كوثر ایارات المشهورة في عملیة التدریس، و إذ تعتبر إستراتیجیة التعلم التعاوني أحد الخ

نهم الحوار فیما بییذ العمل مع بعضهم البعض، و ن التالمنموذج تدریس یتطلب م: "بأنها 1992كوجك 

یجابي تنمو لدیهم مهارات أثناء هذا التفاعل اإلفیما یتعلق بالمادة الدراسیة، وأن یعلم بعضهم بعضا، و 

میذ مع بعضهم وفق أدوار أن عمل التالإذ  )20، ص 2014وهدان،  ،خلیفة (."اجتماعیة إیجابیة شخصیة و 

، یؤدي إلى تنمیة مختلف تفاعلي یسوده الحوار والمناقشة داخل غرفة الصفة في إطار محددواضحة و 

  . تلمیذ أهمها المهارات االجتماعیةالمهارات لدى ال

ى توفیر آلیات التواصل االجتماعي، وتسمح بتبادل األفكار وتوجیه فالمجموعات الصفیة تعمل عل

  بدیر(. الشعورالتعبیر عن الغیر على فهمها بشكل ذو معنى و  مساعدةو ،مباشراألسئلة بشكل حر و 

  . یتقنهاو لمجموعة یتعلم المادة التعلیمیة مع التأكید على ضرورة أن كل عضو داخل ا،)154، ص 2008

بیق مع في المقدمة كونها صالحة للتطإستراتیجیة التعلم التعاوني  فمن بین الممیزات التي جعلت

، حیث ، ومع مختلف التخصصات)إلعدادیة، الثانویة والجامعةاالبتدائیة، ا(یة مختلف المراحل الدراس

في دروس الحساب كحل المسائل الحسابیة، كما ، و األبحاثفي دروس العلوم بإجراء التجارب و تستخدم 

الفنیة ، وفي حصص التربیة التقاریر التاریخیةكذلك في دروس التاریخ والجغرافیا بإعداد الخرائط و تستخدم 

  )110، ص 2003الفتالوي، ( .دروس اللغاتو 

هذا ما أكدته دراسة و ، تالمیذ في مختلف المواد الدراسیةذلك كونها تساهم في التحصیل الجید للو 

یكون أداؤهم التي توصلت إلى أن التالمیذ الذین یدرسون باستخدام التعلم التعاوني  )1999حریري (
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درسون بالطرق التقلیدي، كما توصلت أیضا إلى أنه ورغم عدم وجود الدراسي أفضل من التالمیذ الذین ی

فروق بین المجموعة التي درست باستخدام التعلم التعاوني والمجموعة التي درست باستخدام الطرق 

یر في أداء التالمیذ في بعض المواد الدراسیة لصالح المجموعة التي درست بهذه غالتقلیدیة إال أنه هناك ت

  .اإلستراتیجیة، وهذا ما یؤكد فعالیة التعلم التعاوني في التحصیل الدراسي

تقوم على  یةعربال من الممارسات التي تتم في المدارس % 85الدراسات تشیر إلى أن أكثر من و 

  تماعیة ال یحظى باالهتمام الالزمبناء المهارات االجأساس تنافسي وفردي بین الطالب، وأن التعاون و 

، بل یرجع إلى النقص في قدراتهم ومهاراتهم العلمیة نصر في فشل األفراد في أداء وظائفهم الأن أهم عو 

  )204، ص 2014خلیل وآخرون، (.ى النقص في مهاراتهم التعاونیة والتواصلیة واالجتماعیةیرجع إل

من إستراتیجیات التدریس  ورغم هذه الممیزات التي تمیز إستراتیجیة التعلم التعاوني عن غیرها

 طبیعة المدرسة الجزائریةتطبیق في الجزائر نظرا لخصوصیة و إال أنها تلقى نوعا ما غیابا عن ال، الحدیثة

الحاجة إلى البحث  ، وفي ظل ذلك ظهرتظهور كم هائل من المتعلمین في اآلونة األخیرةفي  المتمثلة

التي تعد من اإلستراتیجیات التعلیمیة  التعلم التعاونيستراتیجیة اتواكب هذا التغیر ك عن إستراتیجیات

  .لطالب مع متطلبات القرن الحادي والعشرینالالزمة لتكیف ا

أشرنا إلیه في الفقرة السابقة، فإن سبب هذا الغیاب هو عدم ظل واقع الحال الذي سبق و  فيو 

نظرا لوجود معیقات مختلفة  ،وسطفي الطور المت طبیق إستراتیجیة التعلم التعاونيكبیرة لت إعطاء أهمیة

اعتبار أن تحد من تطبیق هذه اإلستراتیجیة، فقد تتعلق بالمعلم أو قد تتعلق بالمتعلم في حد ذاته على 

أن ارات التعاونیة كمهارة التواصل واتخاذ القرار، و فشل التالمیذ في أداء مهماتهم راجع إلى النقص في المه

من  )2017القحطاني (ما أكدته دراسة هذا في اكتساب تلك المهارات و ر كبیر هذه اإلستراتیجیة لها أث

والمتمثلة في أن التالمیذ الذین یدرسون باستخدام التعلم التعاوني یكتسبون  خالل النتائج التي توصلت إلیها

ق هذه مهارة التواصل واتخاذ القرار على العكس من التالمیذ الذین یدرسون بالطریقة التقلیدیة، كما قد تتعل

  . كیفیة التخطیط لهبالمنهاج الدراسي و  المعیقات

وعلیه فمن خالل ما سبق ذكره فقد حاولنا في هذه الدراسة معرفة ما یجري في فكر أساتذة التعلیم 

المتوسط حول معیقات تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني؛ فكانت التصورات االجتماعیة أحسن بل وأنجع 

أو القبلیة تشكل قاعدة هامة في السیرورة ك، فالتصورات أو المعارف السابقة وسیلة تمكننا من فهم ذل
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التعلیمیة، على اعتبار أن المعلم وأن كل فرد یحمل نسقا من التصورات الصریحة أو الضمنیة التي تسمح 

وتغییرات وأنه وفي المقابل یحدث خالل العملیة التعلیمیة تعدیالت . له بمواجهة ومعالجة الوضعیة المشكل

في محتوى التصورات للمواضیع المتعلمة لتكون تصورات أخرى جدیدة، معتمدة على تفاعل المعلومات 

ارتأینا أن معرفة التصورات هي التي لذلك . )95، ص 2012بوزریبة، (.العلمیة الجدیدة مع التصورات السابقة

تراتیجیة التعلم التعاوني، وحتى تقودنا بالضرورة إلى معرفة مختلف المعیقات التي تحد من تطبیق إس

  : دراسة علمیة موضوعیة سنبحث عن إجابات األسئلة التالیةندرس هذا الموضوع 

بالدرجة  تعلم التعاونيلهل تتمثل معیقات تطبیق استراتیجیة ا حسب تصورات أساتذة التعلیم المتوسط -

المتعلقة بالمنهاج  ثم المعیقات علمتالمعیقات المتعلقة بالم ولى بالمعیقات المتعلقة بالمعلم ثم تلیهااأل

  الدراسي؟

α 0.05هل توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة – في درجة تحدید المعیقات التي تحد من  =

  ؟علیم المتوسط تعزى لمتغیر الخبرةتطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني بین أساتذة الت

   راسةفرضیات الد -2

بالدرجة األولى  حسب تصورات أساتذة التعلیم المتوسط تتمثل معیقات تطبیق استراتیجیة التعلم التعاوني -

  .الدراسيالمتعلقة بالمنهاج ثم المعیقات  بالمتعلم ةالمتعلق بالمعلم ثم تلیها المعیقات المتعلقةبالمعیقات 

α 0.05(ال توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة – في درجة تحدید معیقات تطبیق ) =

  .الخبرةإستراتیجیة التعلم التعاوني بین أساتذة التعلیم المتوسط تعزى لمتغیر 

  أهمیة الدراسة – 3

  : تكمن أهمیة الدراسة فیما یلي

قیمة التعلم التعاوني الذي یعتبر شكال من أشكال التعلم التي تساهم في تنمیة مختلف المهارات  –

على اإلقبال على عملهم المدرسي وأمور حیاتهم تشجیعهم و  ،تالمیذ المرحلة المتوسطةعیة لدى االجتما

  . علیمیة فاعلة في الموقف التعلیمياتخاذ القرارات لجعل المجموعات التبأسالیب أكثر إبداعا، وبناء الثقة و 
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یتلقى فیها  التلمیذلكون أهمیة مرحلة التعلیم المتوسط التي تعتبر مرحلة حساسة من مراحل التعلم  –

  . واء في الجانب التربوي أو المهنيس تحدد بدورها مستقبل التالمیذ كمامعارف جدیدة،

ساسي في تكوین شخصیة المتعلمین ، لكون أساتذة التعلیم المتوسط محور أأهمیتها من أهمیة العینة –

 .م إعدادا تربویادتهم على اكتساب مختلف المعارف والمعلومات، وتوجیه مسارهم وٕاعدادهمساعو 

أهمیة دراسة التصورات على اعتبار أنها من المعارف ذات األهمیة الكبیرة، إذ تساعدنا على فهم الواقع  -

 . المحیط بنا ودراسة مختلف المشاكل االجتماعیة والتربویة التي تصادفنا في الحیاة الیومیة

   أهداف الدراسة – 4

  : الدراسة إلى ما یليهذه تهدف 

قهم إلستراتیجیة التعلم التعرف على تصورات أساتذة التعلیم المتوسط حول المعیقات التي تحد من تطبی –

  . التعاوني

  . طبیق إستراتیجیة التعلم التعاونيمحاولة الكشف عن المعیقات التي تتعلق بالمعلم في ت – 

  . التعاوني طبیق إستراتیجیة التعلمعن المعیقات التي تتعلق بالمتعلم في تالكشف  – 

  . طبیق إستراتیجیة التعلم التعاونيمحاولة الكشف عن المعیقات التي تتعلق بالمنهاج الدراسي في ت –

لمعیقات التي تحد من تطبیق إستراتیجیة التعلم التعلیم المتوسط ل أساتذةتصورات  معرفة الفروق في –

  . الخبرةالتعاوني  بین أساتذة التعلیم المتوسط في متغیر 

  المفاهیم اإلجرائیة للدراسة – 5

  هي مجموعة من الخطوات واألنشطة المنظمة وفق أهداف محددة :إستراتیجیة التعلم التعاوني -5-1

تقسیمهم إلى ، حیث یتم المرحلة المتوسطة للعمل الجماعي تهیئة تالمیذویتم من خاللها إعداد و 

المناقشة من الحوار و ستخدام ، تعمل كل مجموعة لحل المشكلة المطروحة بامجموعات غیر متجانسة

ا لمجموعة من التي ال یستطیع أساتذة التعلیم المتوسط تطبیقها نظر الخبرات، و خالل تبادل األفكار و 

  . المعیقات المتداخلة
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ة قالصعوبات سواء متعلهي مجموعة من الحواجز و  :طبیق إستراتیجیة التعلم التعاونيمعیقات ت -5-2

التي تعترض أساتذة التعلیم المتوسط في تطبیق إستراتیجیة التعلم والمتعلم، و بالمنهاج الدراسي أو بالمعلم 

  .التعاوني داخل غرفة الصف

طریقة للتفكیر توفق بین تفسیر هي أحد أشكال المعرفة االجتماعیة، و :التصورات االجتماعیة -5-3

، فالتصورات لیست ونهالتعلیم المتوسط لواقعهم الیومي وعالقتهم بالعالم والسلوكیات التي ینتهجأساتذة ا

ا هي نتاج تراكم لمعلومات منظمة ٕانملخصوص انطالقا من معطیات موضوعیة، و مبنیة على وجه ا

  . یرات یقوم بها األفراد ویتبناها الجماعاتتفسو 

  الدراسات السابقة – 6

 : دراسات عربیة -6-1

الفصل بأسلوب التعلم التعاوني وأثره في تحصیل الطالب  إدارة: "، بعنوان)1999(دراسة حریري 

الطالب ، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام التعلم التعاوني إلدارة الفصل في تحصیل "الدراسي

راسة في تمثلت عینة الدالدراسي في مقررات العلوم، اللغة اإلنجلیزیة، التاریخ، الجغرافیا، إمالء، قواعد، و 

، حیث درست المجموعة التجریبیة )ضابطة وتجریبیة(مرحلة المتوسطة، وقسمت إلى مجموعتین تالمیذ ال

الطریقة استخدمت المجموعة الضابطة ، في حین ستخدام التعلم التعاونيمقررات المواد الدراسیة با

النتائج لصت الدراسة إلى قد خشبه التجریبي والمنهج الوصفي، و  قد استخدم الباحث المنهج، و التقلیدیة

  :  التالیة

طالب في المواد الضابطة في المستوى الدراسي للائیا بین المجموعتین التجریبیة و وجود فروق دالة إحص -

  . وكانت النتائج لصالحالمجموعة التجریبیة،القواعدالعلوم، اللغة اإلنجلیزیة، اإلمالء و : الدراسیة التالیة

، لكن بالرغم من والجغرافیاعدم وجود فروق  ذات داللة إحصائیة بین نتائج التالمیذ في مادتي التاریخ  -

  ) 22،  21، ص 2012،بوریو (.آراء التالمیذ في هاتین المادتینذلك هناك تغیر في 

هم في تنمیة اتجاهاتتعلم التعاوني في تحصیل الطالب و فاعلیة ال:"، بعنوان)2000(دراسة القحطاني 

وني ، ومن بین أهداف هذه الدراسة تقصي فاعلیة التعلم التعا"االجتماعیة بالمرحلة المتوسطة  الدراسات

بالمرحلة ) التاریخ(اهاتهم في الدراسات االجتماعیة تنمیة اتجفي تحصیل الطالب األكادیمي واالجتماعي و 



 الفصل األول                                                                    اإلطار العام للدراسة

 

10 
 

تمثلت عینة الدراسة في معلمي الدراسات دراسة بالمملكة العربیة السعودیة، و قد أجریت الالمتوسطة، و 

باحث في دراسته قد استعان الموعة من تالمیذ المرحلة المتوسطة، و مجتماعیة بالمرحلة المتوسطة، و االج

  : باألدوات التالیة

ت خلفیات معلمي الدراساسات االجتماعیة للتعرف على رؤى و االستبانة الخاصة بمعلمي الدرا -

  . لتعاونياالجتماعیة عن التعلم ا

هم تجاه طریقة اتجاهاتلمعرفة وجهات نظر التالمیذ و ) المجموعة التجریبیة(الخاصة بالتالمیذ  االستبانة -

  . سؤاال واحدا مفتوحا 22تكونت من  قدالتعلم التعاوني و 

الختبار صحة الفروض تبار من أجل قیاس قدرات الطالب وتحصیلهم في أحد موضوعات التاریخ، و اخ -

  : فرت الدراسة على النتائج التالیةأسشبه التجریبي، و لباحث المنهج استخدم ا

  . الدراسات االجتماعیة في التدریس استخدام التعلم التعاوني بدرجة متوسطة من قبل معلمي -

له األثر الواضح على  ، مما كانیة اإلیجابي نحو التعلم التعاونيتوجه طالب المجموعة التجریب -

  ) 20، ص 2012، بوریو (.قراراتهمالصفي و تفاعلهم مشاركتهم و 

معرفة المعلمین راسة هدفت إلى الكشف عن تصورات و د :)AL- Dawoud، 2001(دراسة الداوود 

معلما متدربا تم اختیارهم من ) 91(، تكونت عینة الدراسة من ن في الكویت حول التعلم التعاونيالمتدربی

  اختبار تحصیلي: األدوات التالیة في جمع البیانات، استخدمت الدراسة كویتكلیة التعلیم األساسي في ال

أن اتجاهات المعلمین ، أشارت نتائج هذه الدراسة إلى واستبانة معوقات دیمغرافیة، باإلضافة إلى المقابلة

خدام ، كما أشارت النتائج إلى أن أهم معوقات استول التعلم التعاوني كانت إیجابیةمعرفتهم حالمتدربین و 

عدم توفر لمنهاج المستخدم في مدارس الكویت، و التعلم التعاوني داخل الغرفة الصفیة كانت طبیعة ا

  . لوقت الكافي خالل الحصة المدرسیةا

مدیرات المدارس إلى الكشف عن اتجاهات المعلمین و دراسة هدفت : )Basamh، 2002(دراسة بسام 

، تكونت عینة الدراسة م التعاونيیتطبیق إستراتیجیات التعلنحو  الخاصة لإلناث في مدینة جدة السعودیة

یة جمع البیانات االستبانة استخدمت الدراسة في عملفي مدینة جدة، و مدیرة ) 30(و معلمة) 225(من 

مدیرات المدارس نحو استخدام دراسة إلى أن اتجاهات المعلمات و ، حیث أشارت نتائج هذه الكأداة
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من المعلمات المشاركات ) 187(، كما أشارت النتائج إلى أن وني كانت إیجابیةتعاإستراتیجیات التعلیم ال

أن السبب الرئیسي لعدم تعلم التعاوني كإستراتیجیة تدریس، و عّبرن عن الرغبة الكبیرة نحو استخدام ال

م توفر الوقت الكافي أثناء الحصة، وزیادة عدد الطلبة في استخدام التعلم التعاوني یتمثل في عد

  ) 41، 40، ص 2010نصار، (.صفال

اتخاذ اوني في اكتساب مهارات التواصل و أثر إستراتیجیة التعلم التع: "، بعنوان)2017(دراسة القحطاني 

احث منهج استخدم البو  ،"ثامن في مدیریة تربیة قصبة إریادالقرار في مادة العلوم لدى طلبة الصف ال

تكونت العینة التجریبیة خرى ضابطة، و األإحداهما تجریبیة و ل في مجموعتان تمثالتصمیم شبه التجریبي و 

اشتملت أدوات البحث على  قدو ، طالب) 25(، بینما تكونت المجموعة الضابطة من طالب) 26(من 

فضال عن مقیاسي مهارات ، العلوم باستخدام التعلم التعاونيتطویر مذكرات دراسته لتدریس مادة تصمیم و 

  : العینة، وتوصلت النتائج إلى دى أفراداتخاذ القرار لالتواصل و 

ریبیة في اكتساب مهارة التواصل وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعتین لصالح المجموعة التج -

  .ثامن في مدیریة تربیة قصبة إریاداتخاذ القرار في مادة العلوم لدى طلبة الصف الو 

  :الدراسات األجنبیة -6-2

ن نحو التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات المعلمی ):Veenman&etal، 2002(آخرون دراسة فیمان و 

في معلما ) 42(، تكونت عینة الدراسة من وبات التي تواجه التعلم التعاونيالصعاستخدام التعلم التعاوني و 

ئیا من جامعة أمستردام في تم اختیار هذه العینة عشوافي السنة الثانیة و معلما ) 17(السنة الثالثة و

بیة أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن اتجاهات المعلمین المشاركین في هذه الدراسة كانت إیجا، هولندة

، كما أشارت النتائج إلى أن أهم الصعوبات التي أشار إلیها المعلمون نحو استخدام التعلم التعاوني

  . التعلم التعاوني النخراط في نشاطالمشاركون في هذه الدراسة كانت االنزعاج الناتج عن الطلبة أثناء ا

قبل الخدمة نحو  قد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات معلميو : )Erdem، 2009(دراسة إیردیم

ٕاعداد طلبة المعلمین في كلیة التربیة و من ال طالبا معلما) 50(، تكونت عینة الدراسة من التعلم التعاوني

، أشارت بلة في عملیة جمع بیانات الدراسةالمقااالستبانة و المعلمین في جامعة أنقرة التركیة، وتم استخدام 

علم التعاوني داخل نتائج هذه الدراسة إلى أن المعلمین قبل الخدمة لدیهم اتجاهات إیجابیة نحو استخدام الت

، كما أشارت نتائج هذه الدراسة أیضا إلى أن المعلمین المتدربین أشاروا لبعض الصعوبات الغرفة الصفیة
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  2010نصار، (. وضع مجموعات التعلم التعاونيطة باستخدام التعلم التعاوني داخل الصف مثل المرتب

  ) 43، 41ص

الكشف عن تصورات عینة من معلمي  هدفت إلى دراسة: )Gillies&Boyle، 2010(دراسة جلیس وبویل 

والصعوبات التي تواجه المعوقات وأهم ات التعلم التعاوني المرحلة المتوسطة حول تطبیق إستراتیجی

معلما تم اختیارهم من مجموعة من المدارس المتوسطة من مدینة ) 15(التطبیق، تكونت عینة الدراسة من 

بوسطن األمریكیة، كانوا یطبقون إستراتیجیات التعلم التعاوني داخل صفوفهم، استخدمت الدراسة المقابلة 

إلى أن أهم المعوقات والصعوبات المدركة لدى  أشارت نتائج هذه الدراسة. في عملیة جمع البیانات

المعلمین كانت في تركیز الطلبة على التفاعل االجتماعي أثناء استخدام التعلم التعاوني، وٕادارة وقت 

الحصة بشكل فعال خالل استخدام إستراتیجیة التعلم التعاوني، والصعوبات المرتبطة بالتخطیط لحصة 

  )44ص  ،2010نصار، ( .التعلم التعاوني

 التعقیب على الدراسات السابقة – 7

لتركیز علیها في دراستنا المتغیرات التي تم افیما بینها من حیث األبعاد و الدراسات السابقة تختلف 

، فبعض الدراسات تناولت أثر استخدام التعلم التعاوني في التحصیل الدراسي ومتغیرات أخرى مثل الحالیة

تعلم التعاوني في تحصیل فاعلیة ال) 2000القحطاني (تناولت دراسة ، في حین )1999حریري (دراسة 

تجاهاتهم في الدراسات االجتماعیة، أما دراسات أخرى فاهتمت بالبحث حول اتجاهات تنمیة االطالب و 

اتجاهات تناولت موضوع التي ) 2002فیمان وآخرون (وتصورات المعلمین حول التعلم التعاوني كدراسة

فتناولت ) 2009إیردیم (تواجهه، أما دراسة  الصعوبات التيو  خدام التعلم التعاونيالمعلمین نحو است

فبحثت ) 2001الداوود (قبل الخدمة نحو التعلم التعاوني، أما دراسة  موضوع البحث عن اتجاهات معلمي

) 2002بسام (في التكوین حول التعلم التعاوني، فیما یلي دراسة  معرفة المعلمین المتدربینعن تصورات و 

طبیق مدیرات المدارس الخاصة لإلناث نحو تالكشف عن اتجاهات المعلمین و التي تناولت موضوع 

بالكشف عن تصورات عینة من ) 2010جلیس وبویل (كما اهتمت دراسة ، إستراتیجیة التعلم التعاوني

ل تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني وأهم المعوقات والصعوبات التي تواجه معلمي المرحلة المتوسطة حو 

حسب تصورات األساتذة اهتمت بمعیقات تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني فأما دراستنا الحالیة التطبیق، 

  .)2010جلیس وبویل (ودراسة ) 2002 آخرونفیمان و (دراسة التي تتشابه نوعا ما مع فقط و 
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حریري (ناولت المرحلة المتوسطة كدراسة التي تالسابقة في المراحل التعلیمیة و  معظم الدراساتتشابهت  -

فقد ) 2001الداوود (لكن دراسة ، )2010جلیس وبویل (ودراسة ) 2000القحطاني (دراسة و ) 1999

ا المرحلة د تناولنا فیه، أما دراستنا الحالیة فقلة األساسیةاختلفت عن هذه الدراسات بتناولها المرح

  . المتوسطة

كأداة لجمع البیانات اختلفت الدراسات السابقة في األدوات التي استخدمتها فمنها من استخدم االستبانة  -

الختبارات كدراسة ااالستبانة و ومنها من استخدم  ، )2002فیمان وآخرون (دراسة و )2002بسام (كدراسة 

المقابلة ) 2010جلیس وبویل (استخدمت دراسة ، في حین )2001الداوود (ودراسة ) 2000القحطاني (

لیة فاستخدمنا ، أما دراستنا الحامعاالمقابلة االستبانة و ) 2009إیردیم (كأداة لجمع البیانات، أما دراسة 

انات ، كما أن الدراسات السابقة تشابهت مع الدراسة الحالیة في اعتمادها بیفیها االستبانة لجمع البیانات

  . كمیة

) 2000القحطاني (في استخدامها للمنهج المتبع فیها، فقد استخدمت دراسة اختلفت الدراسات السابقة  -

كل  ، في حین استخدمتفاستخدمت المنهج شبه التجریبي)1999 حریري(، أما دراسة المنهج التجریبي

فیمان وآخرون (و دراسة ) 2009إیردیم (ودراسة ) 2001الداوود (ودراسة ) 2002بسام (دراسة من 

  . المنهج الوصفي التحلیلي، أما الدراسة الحالیة فاستخدمت المنهج الوصفي) 2002

في الفترة  كانت، أما دراستنا الحالیة ف)2017 -1999(اسات السابقة في المجال الزمني أجریت الدر  -

  . )2020 –2019(الممتدة من 

وأثره على  هرها هو التعلم التعاونيمن خالل استعراض الدراسات العربیة اتضح لنا بأن جو و 

متغیرات أخرى، إضافة إلى أن دراسات أخرى قد حاولت الكشف عن اتجاهات المعلمین نحو تطبیق 

  إستراتیجیة التعلم التعاوني ومعرفة مختلف المعیقات والصعوبات المرتبطة باستخدام هذه اإلستراتیجیة 

في تحصیل الطالب  أثر التعلم التعاوني إلدارة الفصلالتي هدفت إلى معرفة و ) 1999ي حریر (فدراسة 

ریبیة والضابطة لصالح التي خلصت إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعتین التجالدراسي و 

لتعاوني هذا یدل على فعالیة إستراتیجیة التعلم االمجموعة التجریبیة التي درست باستخدام التعلم التعاوني و 

أما دراسة . التاریخ والجغرافیا، كما أظهرت تغیر كبیر في أدائهم في مادتي لطالبفي التحصیل الدراسي ل

 تنمیة اتجاهاتهمتعلم التعاوني في تحصیل الطالب و التي هدفت إلى تقصي فاعلیة الو ) 2000القحطاني (
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نحو لدیهم توجه إیجابي التي أظهرت نتائجها أن طالب المجموعة التجریبیة في الدراسات االجتماعیة و 

وقد یدل هذا التفاعل على فعالیة التعلم تفاعلهم الصفي التعلم التعاوني وهذا ما أثر على مشاركتهم و 

النتائج كذلك أظهرت التعاوني في تقویة العالقات بین الطالب وزیادة المشاركة والتفاعل اإلیجابي، كما 

توسطة وهذا قد یرجع إلى وجود وا التعلم التعاوني بدرجة مبأن معلمي الدراسات االجتماعیة استخدم

  . صعوبات تعترض تطبیقهم لهذه اإلستراتیجیة

معرفة المعلمین المتدربین حول والتي أجراها للكشف عن تصورات و ) 2001الداوود (أما دراسة

أن أهم معیقات استخدام المعلمین كانت إیجابیة، و إلى أن اتجاهات فقد توصل من خاللها التعلم التعاوني 

وقت الكافي عدم توفر الو ، ترجع إلى طبیعة المنهاج المستخدملتعاوني داخل غرفة الصف كانت التعلم ا

مدیرات اها للكشف عن اتجاهات المعلمین و التي أجر و ) 2002 بسام(أما دراسة  .خالل الحصة المدرسیة

ات المعلمات توصل إلى أن اتجاه فقد المدارس الخاصة لإلناث نحو تطبیق إستراتیجیات التعلم التعاوني

أن السبب الرئیسي لعدم استخدام التعلم التعاوني یتمثل في عدم توفر الوقت الكافي كانت أیضا إیجابیة و 

للمعلمین حول تطبیق التعلم  تعود االتجاهات اإلیجابیة و . صة، وزیادة عدد الطلبة في الصفالحأثناء 

بإتباع مدى تحقیق التحصیل الجید للتالمیذ و یة التعاوني إلى أهمیته الكبیرة في العملیة التعلیمیة التعلم

ثلة في طبیعة المنهاج المستخدم ، كما تعود معیقات استخدام التعلم التعاوني المتمالمعلم لهذه اإلستراتیجیة

تطلب مراعاة زیادة عدد الطلبة في الصف إلى أن إستراتیجیة التعلم التعاوني توعدم توفر الوقت الكافي و 

، إضافة إلى تنظیم كما أن تطبیقها یتطلب وقت طویل وكافي في الحصة الدراسیة، لها المنهاج الدراسي

فقد هدفت إلى ) 2017القحطاني (أما دراسة  .من حیث النظام وعدد التالمیذمحكم داخل الغرفة الصفیة 

لوم والتي معرفة أثر إستراتیجیة التعلم التعاوني في اكتساب مهارات التواصل واتخاذ القرار في مادة الع

توصلت إلى أنه هناك فروق دالة إحصائیا بین المجموعتین لصالح المجموعة التجریبیة التي درست 

باستخدام التعلم التعاوني في اكتساب مهارة التواصل واتخاذ القرار وهذا یدل على أن فعالیة التعلم التعاوني 

  .لیمیةفي اكتساب التالمیذ مختلف المهارات الالزمة في العملیة التع

وضمن الدراسات األجنبیة التي تم استعراضها تبین أن معظم الدراسات اهتمت بالكشف عن 

تصورات واتجاهات المعلمین حول استخدام إستراتیجیة التعلم التعاوني ومختلف الصعوبات المرتبطة 

في دراسته  )2002فیمان وآخرون (توضح النتائج التي توصل إلیها باستخدام هذه اإلستراتیجیة، حیث 

 التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات المعلمین نحو استخدام التعلم التعاوني والصعوبات التي تواجههم 
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أن أهم الصعوبات التي أشار إلیها یق التعلم التعاوني كانت إیجابیة، و حول تطبإلى أن اتجاهات المعلمین 

هذا یعود إما إلى نشاط التعلم التعاوني و  نخراط فيالمعلمون كانت االزعاج الناتج عن الطلبة أثناء اال

رة المعلم على تقسیم المجموعات والتحكم فیها العدد الكبیر للتالمیذ داخل غرفة الصف أو إلى عدم قد

  .  بالشكل الصحیح

فقد أوضحت النتائج التي توصلت إلیها أن اتجاهات المعلمین كانت هي ) 2009إیردیم (أما دراسة 

أن الصعوبات المرتبطة باستخدام التعلم ام التعلم التعاوني في التدریس و استخداألخرى إیجابیة حول 

جع إلى عدم قدیر  هذال الصف ترجع إلى صعوبات في وضع وتشكیل المجموعات التعاونیة و التعاوني داخ

. یةالفرد الفروقاتكیفیة توزیع التالمیذ داخلها حسب لى اختیار العدد المناسب للمجموعات و قدرة المعلم ع

فقد أشارت النتائج التي توصلت إلیها أن أهم المعوقات والصعوبات ) 2010جلیس وبویل (أما دراسة 

على التفاعل االجتماعي أثناء استخدام التعلم التعاوني  المدركة لدى المعلمین كانت في تركیز الطلبة

لتعاوني وهذا قد یدل وٕادارة وقت الحصة بشكل فعال وكذلك صعوبات مرتبطة بالتخطیط لحصة التعلم ا

على المباالة الطلبة في هذا النوع من التعلم، أو یدل على عدم قدرة المعلم على التخطیط الجید لحصة 

  .التعلم التعاوني

علم التعاوني داخل الفصل أهمیة التالدراسات تؤكد بكل وضوح فعالیة و یمكن القول أن نتائج و 

أن معظم الصعوبات التي توصلوا إلیها كانت و  ،اإلیجابیة للمعلمین االتجاهاتالدراسي وهذا ما دلت علیه 

الدراسیة إضافة إلى عدد الوقت المخصص للحصص لها حول طبیعة المنهاج الدراسي و تصب في مجم

ى تطبیق التعلم التعاوني علیه ال بد من إعادة النظر في هذه المعیقات من أجل القدرة علالتالمیذ، و 

  . بفعالیة

 الدراسات السابقة وقع الدراسة الحالیة منم

السابقة وجدنا في حدود إطالعنا وفرة الدراسات التي تناولت أهمیة  استعراض الدراساتمن خالل 

معیقات التي تناولت التعلم التعاوني وعالقته بمتغیرات أخرى، في حین وجدنا ندرة الدراسات العربیة 

فكانت متوفرة الدراسات األجنبیة ، أما بالخصوص الدراسات المحلیةتعاوني التعلم ال تطبیق إستراتیجیة

وعلیه فقد استفدنا من الدراسات السابقة وساعدتنا في اإلطالع على . بنسبة كبیرة ناوخدمت موضوع

بهذا تتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة كونها من و  موضوع الدراسة واإللمام بمختلف زوایاه،
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نادرة التي ستجرى في البیئة المحلیة حول المعیقات التي تعترض معلمي المرحلة المتوسطة الدراسات ال

وجاءت كإضافة للدراسات السابقة خاصة في ظل تغیر المناهج  طبیق إستراتیجیة التعلم التعاونيفي ت

  .لفةختعبر الفترات الزمنیة الم
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  :تمهید

النشطة التي تقوم أساسا على نشاط المتعلم، وقد التدریس  استراتیجیاتیعد التعلم التعاوني أحد 

هذا المصطلح للّداللة على نشاط عدد من المتعلمین أو فهم معضلة ما أو كتابة تقریر  استخدامشاع 

  الطالب في تحصیله األكادیمي أداءفي تحسین  ، حیث تكمن أهمیتهمحدد بمشاركة األعضاء كافة

لدیهم، ومن هنا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى التعرف  االجتماعیةوتطویر مهارات التعاون والمهارات 

أهم العوامل التي تعیقه، دور المعلم  هو على نشأته، مفهومه، أنواعه، خصائصه، ومبادئه، مراحل

  .والمتعلم فیه، وأهم مزایاه وعیوبه، واهم النظریات المفسرة له

 م التعاونيخلفیة تاریخیة حول التعل -1

ونجد بدایاته في الفكر اإلغریقي تطور الفكر اإلنساني، ي قد تطور نتیجة التعلم التعاونإن نموذج 

نه عندما تدرس ضمن مجموعة أإذ یرى  باستخدام التعلم التعاوني )Seneca(الفیلسوف  نصحقد القدیم، ف

في مجموعات في التعلیم التعاوني )Bell &lancaster(تتعلم مرتین، في أواخر القرن السابع عشر استخدم 

ثم نقلت الفكرة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة عندما  ،)81، ص2011الّربیعي، محمود داوود (إنجلترا بشكل واسع

قرن التاسع عشر كان م، وفي أوائل ال1806نیویورك عام  افتتحت مدرسة تتبع هذا األسلوب في مدینة

هناك تركیز قوي على التعلم التعاوني في المدارس األمریكیة، وقد طور فكرة التعلیم التعاوني العالم باركر 

)Parker( دیوي  ثم تبعه جونJohn Dewey التعاوني حتى ، الذي عزز استخدام مجموعات التعلیم

  )262ص ،2012الجمل، ( .أصبح جزءا من أسلوبه المشهور في التعلیم

 بأن للتعلم التعاوني علمنولكن یجب أن س في التسعینات، یتدر  كإستراتیجیةبها  االهتمامكما زاد 

ثمارها من علماء مسلمین كانت لهم إسهامات جلیلة في  ینعتجذورا ضاربة في الفكر التربوي اإلسالمي، 

  ، وبرهان الّدین الّزرنوجيسحنونبن اإلمام الغزالي، ابن جماعة، ا هذا المجال منهم على سبیل المثال

وغیرهم من المفكرین، فقد انطلق هؤالء المفكرین من تأكید اإلسالم على أهمیة التعاون وضرورة تنمیة 

الّدافع الجماعي لدى األفراد باعتباره من األسس العامة لألخالق المحمودة، وهو مقابل لخلق األنانیة 

  )367، ص 2011طابیة، خ (.التي نهى عنها اإلسالم واالنفرادیة
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أحد واضعي نظریة  )Kurt Kafka(حیث كانت بدایة التعلم التعاوني على ید كیرت كافكا

 االعتقادالمجموعات وحدات كاملة نشطة یختلف فیها  :في علم النفس الذي أكد على أن یةتالجشطال

  :حول النقاط التالیة فكاو كالمتبادل بین األفراد، وقد قام كیرت لیونین بتطویر أفكار 

 .أساس المجموعة هو اإلعتماد المتبادل بین األعضاء -

  الجمل(.تحقیق األهداف المشتركة المرغوبةحالة التوتر الداخلي لدى األعضاء تدفعهم على العمل على  -

 )262، ص2012

-1949( بصیاغة نظریة التعلم التنافسي في عام )Morton Dentsch(شیتدو  وقد قام مورتین

المتبادل  االعتمادش لتصبح نظریة یتبتطویر أفكار دو  )Johnson David(سوننوقام دیفید جو ) 1962

  ).305، ص 2009الیماني، ( )م1974-1970(االجتماعي 

 م التعاونيمفهوم التعل -2

ممیزة للتدریب والعمل على تدلیل الصعوبات، یقسم  إستراتیجیةهو ): Statman)1980مان یتتتعریف س

أعضاء، ودور المدرس هو التأكید على ) 5-2(فیها الطالب على مجموعات تتكون كل مجموعة من 

  ) 33، ص2015الخفاف، ( .ضاء في العمل مع التغدیة الراجعةمشاركة جمیع األع

التعلم مع ضرورة تقدیم تغذیة راجعة من أجل الموجه في هذا النوع من إذ یقوم المعلم بدور المرشد و 

  . المیذ یشاركون في العمل التعاونيجعل الت

الصفیة، الذي  یئةبالیعرف التعلیم التعاوني على أنه إحدى وسائل تنظیم  ):1988(تعریف جونسون

ویطلب یة ، غیر متجانسة من القدرات أو الخلفیة العلمى توزیع الطالب في مجموعات صغیرةیعتمد عل

، كما یعمل التالمیذ مع بعضهم البعض في المجموعة )31 ص، 2018بن عمارة ، (.منهم إنجاز عمل مشترك

أن المجموعة تكون غیر متجانسة من حیث  اعتبارالتعاونیة من أجل تحقیق أهداف مشتركة، وعلى 

یق عمل إیجابي في إطار القدرات أو الخلفیة العلمیة، فإن كل تلمیذ سوف یقدم إضافة ممیزة وبالتالي تحق

  .التنظیم المحكم للبیئة الصفیة

ضهم عب المشاركة والتعلم مع یعرفه بأنه أسلوب تدریس یتیح للطالب فرص ): 2000(تعریف عبد السالم

 )04، ص2007الشایع،  (.بعضهم البعضالبعض في مجموعات صغیرة، عن طریق الحوار والتفاعل مع 
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التدریب على العمل في فریق، حیث  هوعام  اجتماعيلمطلب  استجابةولعل هذه اإلستراتیجیة جاءت 

یكون المردود التعلیمي أفضل إذا شارك كل تلمیذ في عملیة التعلیم في إطار الحوار والتفاعل مع بعضهم 

  .البعض

یعرفه بأنه موقف تعلیمي تعلمي یعمل فیه الطلبة على شكل مجموعات صغیرة  ):2001(تعریف الهاني

تفاعل إیجابي متبادل یشعر فیه كل فرد على أنه مسؤول عن تعلمه وتعلم اآلخرین بغیة تحقیق أهداف في 

  )23، ص 2012في ، شر (.ةمشترك

  مشاركته في عملیة التعلملیة الفردیة لكل عضو في المجموعة التعاونیة و فمن خالل المسؤو 

  .یستطیع التلمیذ فهم الدرس واستیعابه في جو یسوده الحوار والتفاعل داخل المجموعة

ه یتعلم الطلبة في مجموعات بموجب  كما یعرف التعلم التعاوني بأنه أسلوب من أسالیب التعلیم

، یسعون جمیعا االستعدادات طالب غیر متجانس في القدرات والمهارات 06،ال یزید عددها عن صغیرة

 تحقیق أهداف مشتركة باإلعتماد على بعضهم، ویتحدد دور المعلم فیه بتسمیة المجموعات وتوجیهها إلى

أن ال یكتفي بمجرد تشكیل التالمیذ في لذلك على المعلم  ،)116، ص 2010عطیة، ( .اقبتهاومر وٕارشادها 

والحرص على مجموعات صغیرة فقط، وٕانما البد من السهر على توجیه هذه المجموعات وٕارشادها 

  .مشاركة كل عضو فیها ومراقبتها

الموقف التعلیمي الذي ترتبط فیه أهداف الفرد باآلخرین، بحیث : یعرف التعلم التعاوني أیضا بأنه

توجد عالقة إیجابیة بین تحقیق هذه األهداف، أي یمكن للفرد أن یحقق هدفه إذا استطاع المشتركون معه 

  2011خطابیة، .( لكل األفراد الذین یتعلمون معهیطلب الناتج المفید له و  الفرد فإنتحقیق أهدافهم، ومن ثم 

  )365ص 

وعلیه یمكن تعریف التعلم التعاوني إجرائیا بأنه أسلوب من أسالیب التعلیم التي تساعد المعلم على 

) 06(، ال تزید عددها من قسیم التالمیذ إلى مجموعات صغیرةتنظیم البیئة الصفیة، حیث یتم فیه ت

، حیث یتفاعلون مع بعضهم البعض، في جو واالستعداداتأعضاء غیر متجانسین في القدرات والمهارات 

  .وحریة التعبیر والمناقشة وتقبل وجهات النظر المختلفة، من أجل تحقیق أهداف مشتركة االحترامیسوده 
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 نظریات التعلم التعاوني -3

بحاث بالرغم من أن التعلم التعاوني كان مبكرا، إال أن األ :المتبادل اإلیجابي االعتمادظریة ن -3-1

إال في العقود الثالثة الماضیة  ت الجانب التطبیقي في حجرة الصف الدراسي لم تبدأوالدراسات التي أخذ

تدریسیة  استراتیجیاتة دویتش وتحویلیها إلى بتطویر دراس 1970عندما قام جونسون وآخرون عام 

یؤذي  "التعاون" المتبادل اإلیجابي حیث ذهبوا إلى أن اإلعتماد اإلیجابي االعتمادنظریة  اسمهاجرائیة إ

المتبادل  لالعتمادإلى التفاعل المعزز ویتم ذلك عندما یشجع األعضاء ویساعد بعضهم بعضا خالفا 

المتبادل  االعتمادل وال یكون عنصر كما في الجهود الفردیة التي یعملون بشكل مستق "التنافس" السلبي 

م عناصر التعلم التعاوني، فمن المفترض أن یشعر كل طالب في المجموعة أنه اإلیجابي یعتبر من أه

و فشله یعتمد على الجهد المبذول من كل فرد في أبحاجة إلى بقیة زمالئه ولیدرك أن نجاحه 

فحسب ما سبق فإن نظریة اإلعتماد المتبادل اإلیجابي تقدس العمل  )30، ص2007الرفاعي، (.المجموعة

دوار الجماعي،ألنه معزز للتالمیذ ویقوي لدیهم الّدافعیة للتعلم، ألن المواد والمعلومات المشتركة واأل

  .عدتهم على اإلعتماد المتبادل فیما بینهمالمقسمة كّلها تعمل على مسا

النظریات الهامة في مجال التعلیم  إحدى )Vygotsky( كيسجو تعد نظریة فی :كيسنظریة فیجو  -3-2

لدور الثقافة والمجتمع في النمو المعرفي للطالب، وتؤكد على أن المحرك  االهتماموالتعلم، حیث تولى 

، كما أنها تعتبر أن العامل الّلغوي االجتماعیةاألول للنمو العقلي هو الثقافة التي تشكل التفاعالت 

أهم عامل للنمو المعرفي، وأن المعرفة بناء تعاوني یناسب كل األفراد، وینسجم مع البنیة  االجتماعي

یبني المتعلم المعرفة بالتواصل الّلغوي واستخدام الكتابة   االجتماعیةلهم، فمن خالل التفاعالت  الداخلیة

ؤكدة أن دور المعلم كفرد ملدور كل من المعلم والوالدین واألقران، كما تعطي هذه النظریة أهمیة كبیرة 

غرفة الصف، ویعطي الفرصة لهم للعمل  داخلویشارك في نقدهم، وینظم العمل  مرشد لطالبه اجتماعي

مع بعضهم البعض من خالل عمل مجموعات صغیرة، مشجعا لألنشطة باعتباره مساعدا على اإلنجاز أو 

نجاز العمل أو المهمة بمفرده، وهي ، وهذه المنطقة التي یكون فیها الطالب غیر قادر على إاألداء

بالتالي فإن نظریة و  )13،14، ص 2010ج یحیى، اح (.ن أن یحدث فیها التعلم الحقیقيالمنطقة التي یمك

تؤثر بدورها في النمو المعرفي والعقلي  التية للثقافة التي یشكلها المجتمع و كي تولي أهمیة كبیر سفیجو 

أن المعلم یلعب دور ار تعاوني یتالءم وجمیع الطالب، و إط أن المعرفة یجب أن تكتسب فيللطالب، و 

  .دور المرشد والمشرف على المجموعات التعاونیةیأخذ ي تعزیز التعلم التعاوني لدیهم و كبیر ف
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إحدى نظریات المجال، وهي تختلف عن النظریات  الجشطالتوتعد نظریة  :نظریة المجال -3-3

وردود األفعال، ولكنها تهتم بالتنظیم  االستجابةالسلوكیة في أنها ال تهتم بتجزئة السلوك إلى جزیئات من 

، على الجشطالتأحد واضعي نظریة وهو ) كورت كوفكا(وحدات السلوك الكلیة، حیث یؤكد الدینامیكي ل

ر لتطو " لیفین "ثم جاء نشطة یختلف فیها اإلعتماد بین األعضاء،  أن الجماعات هي وحدات كاملة

، وقد أثبتت التجارب التي قام بها االجتماعيواهتم بضرورة فهم الشخصیة في مجالها  "كوفكاكورت "أفكار

قراطیة لم تكن فقط أكثر سعادة من الناحیة النفسیة والروح أن الدراسة التي تدار بطریقة دیمبدلیل قاطع 

  2012بوریو ، (.اطیةالمعنویة، بل أیضا أكثر فعالیة وٕانتاجیة عن المجموعات التي تدار بطریقة أوتوقر 

  )33ص

مع طلبة الجامعات في أجواء  ه على أفكار لیفینباعتماد بتجربة وذلك )Deutch( كما قام دویتش

ال من تلقي مقررا دعن مكونات المقرر فب عن طریق تنویع المعلومات فصولتعاونیة أو تنافسیة في ال

في حلقات  دراسیة صغیرة تتركز حول تحلیل ومناقشة دراسة حاالت  هیتلقونفإنهم منظم في علم النفس 

من واقع الحیاة، وقد توصل إلى فوارق مدهشة بین المجموعات التعاونیة والتنافسیة، فقد تطورت 

ما لم تتطور المجموعات التنافسیة بهذه الطریقة، ولم تنتج المجموعات التعاونیة إلى جماعات نفسیة بین

 وعیة األفكار أیضا كانت متفوقةن بل إنّ الجماعات التعاونیة أفكارا أكثر بالنسبة لكل وحدة زمنیة فحسب، 

فمن خالل عرض نظریة المجال استنتجنا بأنها تؤمن بالتنظیم الدینامیكي لوحدات  .)33، ص 2012بوریو ، (

  االستجابةللنظریات السلوكیة التي تجزئ السلوك إلى وحدات من لكنها مختلفة في نظرتها السلوك الكلیة 

ني في ودویتش أوضحت لنا أهمیة العمل الجماعي التعاو  كما أن جهود التي قام بها كل من لیفن وكوفكا

في عملهم، والوقوف على تحقیق هدف واحد  اإلنتاجیةتحقیق التعلم الحقیقي، كما تؤدي إلى تحقیق 

مشترك، یشترك فیه كل عضو في المجموعة، فحسبهم التعلیم التعاوني هي اإلستراتیجیة األمثل في تحقیق 

  .ذلك

  م التعاونيأهمیة التعل -4

التربویة والنفسیة وذلك من خالل إیجاد روح  االجتماعیةللتعلم التعاوني آثار إیجابیة في النواحي 

إذ یعمل التعلم  )181، ص 2008أبو شریخ، (  .اخارجهعاون بین التالمیذ داخل الصفوف و الفریق والت

الحوار والمنافسة  التعاوني على تنمیة المهارات اإلجتماعیة لدى التالمیذ من خالل توفیر جو یسوده

وتبادل األفكار واآلراء المختلفة، جعل الغرفة الصفیة فضاء لإلحترام والتعاون، أما من حیث الناحیة 
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مستوى التحصیل  ارتفاعالتربویة فیعمل على تحقیق أهداف تعلیمیة متعددة ترتبط بالمجال المعرفي مثل 

م المادة التعلیمیة  أما من الناحیة النفسیة فیمنح التعلفهم على التذكر و  ةقدر وكذلك الالدراسي للتالمیذ، 

  .بذاته، والشعور بالراحة في المواقف التعلیمیة واالعتزازالتعاوني التلمیذ الثقة النفسي 

  2014أبو ریاش وآخران، (.ج التنافسیة في التعلیمعلیمیة فریدة، ویقدم بدیال للنماذیزود التالمیذ بخبرات ت -

التنافسیة في التعلیم یسعى إلى التفوق على زمالئه، والحصول على مستویات  جالتلمیذ في النماذ )278ص

أعلى منهم وبذلك یكون منفرد بتعلمه غیر مبال بخبرات أفكار زمالئه مما یخلق نوع من األنانیة 

المتعلمین خبرات  اكتسابوالخالفات بین التالمیذ، وعلى العكس من ذلك التعلم التعاوني له دور كبیر في 

  .داخل وخارج المدرسة اجتماعیةتعلیمیة فریدة ومتنوعة وذلك بما یوفره من عالقات 

كما یساهم التعلیم التعاوني في خلق جو وجداني خاصة بالنسبة للطلبة الخجولین الذین ال یرغبون في -

إذ یجعل التلمیذ الخجول یشارك في األنشطة التعلیمیة مع زمالئه  )154، ص 2008بدیر، (  .ركةالمشا

وینخرط في العمل معهم، حیث یصبح فعال في الموقف التعلیمي، مما یزیل صفة الخجل عنه ویمنحه 

  .الثقة بالنفس

 ...ةالثقافی ، األنماط اإلداریة والخلفیاتاالهتمامات، الدافعیةمراعاة الفروق الفردیة مثل اإلتجاهات،  -

من الجدیر بالذكر هنا أن إتباع هذه اإلستراتیجیة التزیل هذه الفروق الفردیة وٕانما تعالجها وتقلل  .إلخ

 .منها

تدریب التالمیذ على إحترام وتقبل وجهات نظر بعضهم البعض، وعدم التعصب للرأي واالستهزاء  -

  .من خبراتهم المختلفة واالستفادةبأفكار الزمالء والذاتیة في الموافق التعلیمیة، 

  الفتاح عبد( .ا أساسیا في العملیة التعلیمیةالقرارات، مما یجعل منه محور  ذتخاایزید من قدرة التلمیذ على  -

 ذاتخاخالل مشاركة التلمیذ في األنشطة التعلیمیة مشاركة فعالة وٕایجابیة یستطیع فمن  )86، ص2015

من خبراته وخبرات زمالئه، مما ینمي القدرة اإلبداعیة لدیه والقدرة على حل  انطالقاالقرارات المالئمة 

  .المشكالت
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ومن خالل ما سبق یمكن القول أن التعلم التعاوني له أهمیة ودور كبیر في نجاح العملیة التعلیمیة 

ما أكدته  التعلیمیة، ورفع مستویات التحصیل الدراسي لدى التالمیذ مقارنة بالطریقة التقلیدیة وهذا

  ).2000السید (دراسة

  أنواع التعلم التعاوني -5

  یتم التعلم التعاوني بأشكال عدیدة مشتركة جمیعها في أن التعلم هو هدف العمل الجماعي

  :ونستعرض فیما یلي أبرز هذه األنواع

  لى عدة أسابیعإوهي مجموعات تدوم من حصة صفیة واحدة  :المجموعات التعاونیة الرسمیة -5-1

خلیل ( .لطالب فیما معا للتّأكد من أنهم وزمالئهم في المجموعة الواحدة قد أتموا المهمة بنجاحویعمل ا

  )217، ص 2004ن، ووآخر 

  :ومن خالل ما سبق یمكن استخالص أهم خصائص المجموعات التعاونیة الرسمیة

  .أن كل طالب في هذه المجموعة إما أن یتحدث مع زمیله أو یستمع له -

  .أفرادها في العمل انهماكأنها تحافظ على  -

  .أنها أقل إزعاجا وأكثر إنضباطیة في المجموعات الكبیرة -

وتعرف بأنها مجموعات ذات عرض خاص قد تدوم من  :المجموعات التعاونیة الغیر رسمیة -5-2

: ل أنشطة مثلبضع دقائق إلى حصة صفیة واحدة، ویستخدم هذا النوع أثناء التعلیم المباشر الذي یشم

  2011الربیعي، (  .محاضرة تقدیم عرض أو عرض شریط فیدیو بهدف توجیه إنتباه الطالب إلى المادة

  )94ص

  : حیث یتمیز هذا النوع الغیر رسمي للتعلم التعاوني بما یلي

  .ال یستغرق وقت طویل في إستخدامه قد یدوم من بضع دقائق غلى حصة صفیة واحدة -

  .التأكید في معالجة الطالب للمادة فكریایساعد المعلم في  -

  .یساعد المعلم على وضع خطة بشأن ما سیتم دراسته في الحصة -
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وهي مجموعات غیر متجانسة طویلة األمد، ذات عضویة ثابتة  :المجموعات التعاونیة األساسیة -5-3

هذا النوع  یقتصر إذ )156ص ، 2008بدیر، (  .أعضاؤها بتقدیم الدعم والمساندة والتشجیعیقوم هو أن هدفها 

  :األساسي للتعلم التعاوني بأنه

 .طویل االمد -

 .یقوم أعضاؤه بالتعاون والتفاعل فیما بینهم من أجل تحقیق تعلم ناجح وفعال -

 لتقدیممما سبق یمكنا القول بأن أعضاء مجموعات التعلیم التعاوني األساسیة یجتمع أعضاءها 

المساعدة لبعضهم البعض، والتأكد من إنجاز كل عضو لمهمته وتقدمه في مواده، وذلك إلحراز تقدم 

  ) 29، ص 2014ان، دوهخلیفة،  (.أكادیمي لكل أفراد المجموعة في جمیع المواد، ولیس مادة واحدة فقط

  :التالي شكلومن هنا یمكن تلخیص أنواع التعلم التعاوني في ال 

  .ضح أنواع التعلم التعاونيیو ): 1(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  إعداد الطالبتین: المصدر

  

  

  أنواع

  التعلیم التعاوني

 

المجموعات 

 التعاونیةالرسمیة

وعات مالمج

  التعاونیة

رسمیةال غیر

وعات مالمج

  التعاونیة

األساسیة
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  خصائص إستراتیجیة التعلم التعاوني-6

  :بمجموعة من الخصائص أهمهاتتمیز إستراتجیة التعلم التعاوني 

 واالختالفأن تكوین جماعة الفصل یتم في ضوء التنوع  بمعنىأنها تتكون من تالمیذ غیر متجانسین،-

 أكثر من التشابه، فیمكن أن تتكون من تالمیذ مرتفعي التحصیل الدراسي وتالمیذ منخفضي التحصیل

بین التالمیذ له أهمیة كبیرة في  واالختالفإذ یعتبر هذا التنوع  )244ص ،2009محمود ، سعفان، (.الدراسي

دون من زمالئهم النجباء كما ترتفع یفالتالمیذ العادین یستف،من قدرات ومواهب بعضهم البعض اإلستفادة

الخاصة  االحتیاجاتأما بالنسبة لذوي  لدیهم الدافعیة للمنافسة على المراتب األولى وعلى أحذ التعزیزات،

مختلف المهارات  اكتساب،مما یجعلهم قادرین على لثقة بالنفس وعدم اإلحساس بالنقصمي لدیهم افتن

  .الالزمة اإلجتماعیة

كما أنه یتمتع  للتعبیر والتمرین والتجریب،،بل یفسح المجال تعمل في محیط منفتح ال یهدد أحد أنها-

 .أعضاء المجموعة الذین یتبادلون األدواربمعنى أن القیادة تكون مشتركة بین جمیع  ،بخاصیة التشاركیة

ذ تجدهم غیر إجیة التعلم التعاوني تترك المجال مفتوح أمام التالمیذ، یفإسترات )98،97ص ،2005عثمان (

، بحیث یمتاز عن آرائهم والسماع آلراء اآلخرین، بل لهم الحریة المطلقة في التعبیر مقیدین بتعالیم أخرى

  .أعضائها لكل منهم دور یقوم به في إطار المجموعةبالتعاون والتشارك بین 

ساءلة الفردیة أي في حالة التعلم التعاوني یتحمل كل طالب المسؤولیة عن أنها تمتاز بخاصیة الم -

فیما  ، )259-260،ص2007الصافي ، ،عیاش(. تقدیمه العلمي وٕاكمال العمل فضال عن إنجازات العمل ككل

بالضرورة یقوم ،فتنفیذهالالزمة في  االجتماعیةات تمتعهم بالمهار  التالمیذ أن التعلم التعاوني یتطلب من

م كما تتطلب من التالمیذ أن یتحملوا مسؤولیتهم في إنجاز وٕاتمام المهام الموكل له ،على أساس المناقشة

  .وكل تلمیذ منهم یحاسب على عمله

المخطط والمشرف (إلى الدور غیر المباشر  )الملقن(أنها تعمل على نقل المعلم من الدور المباشر  -

  ).والمقوم والمعزز

  2007ذیاب ، ،عبد الخالق( .ول إلى أعلى مستوى من الفهمبالتفكیر والوص االستقاللیةتمنح الطالب  -

لك بتوزیع فالمعلم یقوم في ذ ،ر دور المعلم من ملقن إلى مشرفتغی اإلستراتیجیةإذ هذه  )104ص
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منهم البدء  ویطلبى المجموعات ویقوم بتوزیع األدوار عل ،مجموعات متساویة إلى المجموعات التعاونیة

بحیث یجعل  كل  ،ن ذلك بإتباع مجموعة من التعالیم، وبالتالي یشرف علیهم ویوجههمفي العمل ویكو 

  .عضو مستقل لوحده بتفكیره وبقدراته

  م التعاونيمراحل تنفید التعل -7

  .مراحل رئیسیة وهي 04عامة وفق یتم التعلم التعاوني بصورة 

وتحدید معطیاتها  ،تفهم المشكلة أو المهمة المطروحةیتم في هذه المرحلة  :مرحلة التعرف -7-1

فمن خالل  .)38، ص 2008، عامر، محمد(الوقت المخصص للعمل المشترك لحلها و والمطلوب عمله إزاءها 

وتهیئتهم  ،التالمیذعلى مرحلة التعرف یقوم المعلم بعرض األهداف التعلیمیة الواجب تحقیقها في الحصة 

،حتى كل لى أن تكون المجموعة غیر متجانسةمجموعة التعاونیة  مع ضرورة الحرص عللتعلم في إطار ال

لوب عمله الموقف التعلیمي المط ،كذلك تحدید معطیاتن خبرته التعلمیة الخاصة وقدراتهم انطالقافرد 

  .طاشوالوقت المخصص لذلك الن

یمكن من خالل هذه المرحلة توزیع نفس العمل أو  :مرحلة توزیع المهام على المجموعات -7-2

المهمة لكل مجموعة، كما یمكن توزیع المهام متباینة، وذلك یعتمد على عوامل عدیدة مثل الهدف الدرس 

وطبیعته والوقت المخصص للنشاط، وفیما إذا كان العمل یتم داخل الفصل وخارجه ویشترط في إعداد 

  :المهام ما یلي

  .محددة ومثیرة ومقبولة من التالمیذ أن تكون المهمة-

  )132، ص 2007عبیدات، أبو السید، ( .أن تكون متشبعة، بحیث تتطلب تظافر جهود ولیس جهدا فردیا -

ى المجموعات التعاونیة من أجل یع األنشطة والمهام التعلیمیة علحیث یقوم المعلم في هذه المرحلة بتوز 

الزمة إلنجاز المهمة، إضافة إلى ولیات كل عضو فیها، والمهارات البلورة العمل الجماعي، وتحدید مسؤ 

اء واألفكار حول القضیة الموكلة عضاء وذلك من خالل تبادل اآلر دید المراجع التي یعتمد علیها األتح

  .لیهمإ

 في العمل من قبل أفراد المجموعة، والتعاون في االنخراطویتم في هذه المرحلة  :مرحلة اإلنتاجیة -7-3

فبعد مرحلة . )66، ص 2014صالح، ( .إنجاز العمل المطلوب بحسب  األسس والمعاییر المتفق علیها
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معالمها، والوقت المخصص لها، وبعد توزیع المهام  وتحدیدالتعرف على المهمة المطروحة على التالمیذ 

تي یتم فیهاتعاون أفراد في العمل، ال االنخراطعلى المجموعات التعاونیة تأتي مرحلة اإلنتاجیة أو مرحلة 

المجموعة على إنجاز العمل الموكل إلیهم، كل حسب خبراته التعلیمیة وأفكاره وآرائه وقدراته،ذلك في إطار 

  .الوقت المحدد

كما یجب أن یقوم كل عضو بإلقاء مااكتسبه أمام مجموعته األصلیة، وعلى كل مجموعة ضمان  

  عباس(المتضمنة في جمیع الفصول والوحدة هیم والقدرات أن كل عضو یتقن ویستوعب المعلومات والمفا

إذا أن كل تلمیذ یكون مسؤول داخل المجموعة، حیث یشارك بما یملكه من  )190، ص 2007العبسي، 

  .المشتركة المسطرة في بدایة التعلم قدرات ومعارف من أجل تحقیق األهداف

إذا كانت المهمة تتطلب ذلك، أو التوقف عن  یتم في هذه المرحلة كتابة تقریر :مرحلة اإلنهاء -7-4

إذن تعتبر هذه  )66، ص 2014صالح، ( .إلیه المجموعة في جلسة الحوار العام توصلت العمل وعرض ما

، والتي یتم فیها كتابة التقریر النهائي حول النتائج التعاوني یذ التعلمتنفالمرحلة آخر مرحلة من مراحل 

، وبعد ذلك یقوم المعلم بجمع تلك األخرىإلیها المجموعة الواحدة وعرضه على المجموعات  التي توصلت

  .كنموذج نهائي واعتمادهالتقاریر وتدقیقها وصیاغتها في شكل تقریر واحد یتم توزیعه على التالمیذ 

ول فردي، حیث أن كل تلمیذ هو المسؤ  الختباركما یتم في هذه المرحلة أیضا خضوع جمیع الطلبة 

لكل فرد وحده، ثم تجمع عالمات تحصیل التالمیذ  االختبارن العالمة في ی، ویتم تدو شخصیا عن إنجازه

، لذلك أهم مبدأ التعلم التعاوني )208، ص 2010الغزالي، مرعي، .( للحصول على إجمالي درجات المجموعات

 كما یقوم المعلم بتقویمهو مشاركة كل عضو داخل المجموعة، من أجل ضمان نجاح العمل التعاوني، 

كل تلمیذ على حدة، حتى یعرف مستوى التالمیذ ومدى مساهمتهم في العمل التعاوني ویستطیع بذلك 

  .الحصول على درجات المجموعات، وحتى یقوم التقویم موضوعي وشامل

د مما سبق یمكن القول أن نجاح أي مجموعة تعاونیة یتوقف على إتباع مجموعة من القواع وانطالقا

  :واإلرشادات والمتمثلة فیما یلي

  .أن ال یزید عدد األفراد عن خمسة یفضل -

  .قائد، ومقدم، ومقرر باختبارتقوم المجموعة  -
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  .یجب توزیع األدوات المستخدمة قبل توزیع المجموعات -

  ).155، ص 2007حسین، .( إعطاء التعلیمات وتوضیح األهداف قبل توزیع المجموعات -

  :التالي شكلمراحل تنفید التعلم التعاوني في الویمكن تلخیص 

  .یوضح مراحل تنفید التعلم التعاوني): 2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  الطالبتین إعداد: المصدر

  المبادئ األساسیة للتعلم التعاوني -8

یعتبر هذا المبدأ من أهم مبادئ التعلم التعاوني فمن المفترض أن  :اإلعتماد المتبادل اإلیجابي -8-1

على و فشله یعتمد ولكي یدرك أن نجاحه ا قیة زمالئهلى بإیشعر كل طالب في المجموعة انه بحاجة 

هذا الشعور من  ویبنى سویا، انجحوا سویا أو یفشلو یا أن الجهد المبذول من كل فرد في  المجموعة، فإم

أعضاء المجموعة ،كما أن  من تعلم جمیعخالل وضع هدف مشترك للمجموعة بحیث یتأكد الطالب 

اإلعتماد المتبادل اإلیجابي بین افراد  األدوار جمیعا تساعد على وتوزیعالمعلومات والمواد المشتركة 

  ).235، ص 2006 الترتوري، ة،القضا( .المجموعة

فیما بینهم  اال یكفي، إذ البد ألعضاء المجموعة من أن یتفاعلو  التآزر وحده: التفاعل بالمواجهة -8-2

  ).219، ص 2004عبد الهادي وآخرون، ( .عملیا ولفظیا لیساهموا معا في تحقیق النتاجات التعلیمیة المتوقعة

مراحل تنفید التعلیم 

  التعاوني 

 مرحلة التعرف

  مرحلة اإلنهاء

مرحلة توزیع المهام 

 على المجموعات

 مرحلة اإلنتاجیة
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تعلم  ویتنافسوا من أجل تحقیق لیتحاورواأن یجتمع التالمیذ مع بعضهم البعض  یفترض هذا المبدأ فحسب

   .هادف ومشترك

  یجب أن تكون المجموعة مسؤولة عن تحقیق أهدافها :ةالزمریالمسؤولیة الفردیة والمسؤولیة  -8-3

وكل عضو یجب أن یكون مسؤوال عن اإلسهام بنصه في العمل والتعامل مع بقیة أفراد المجموعة 

  )260، ص 2006خضر، (.بإیجابیة

فحسب ما سبق فإن المسؤولیة الفردیة تظهر عندما یتم تقییم آداء كل طالب، وتعاد النتائج إلى المجموعة 

أو دعم أو تشجیع، بحیث یستطیع المعلمون أن  لى إضافةإهو في حاجة  والفرد من أجل التأكد من ما

  .فردیا اختباریبنوا المسؤولیة الفردیة من خالل إعطاء كل طالب 

ویجب على كل من المعلم في البدایة أن یحدثهم على ضرورة المسؤولیة الفردیة من أجل ضمان 

  .نجاح كل فرد ضمن جماعته

التي یجب أن یمتلكها  االجتماعیةالقات والمهارات یتعلق هذا المبدأ بالع :االجتماعیةالمهارات  -8-4

الطالب من اجل إنجاز عملهم في مجموعات العمل التعاوني وتشكل مهارة التواصل أهم هذه المهارات إذ 

بین أعضاء المجموعة الواحدة تشكل الرابط األساسي بینهم، فهي التي تدفعهم  االجتماعیةأن العالقات 

التعلم  الكهم لمثل هذه المهارات یعیق أهدافوتشجعهم على العمل وتبادل األفكار والخبرات وعدم إمت

  )172، ص 2009سالمة وآخرون، ( .التعاوني

ء المجموعة للمهارات الالزمة إن المسلمة األساسیة لهذا المبدأ هي ضرورة إمتالك كل أعضا

  .مهارة الحوار ومهارة التواصل: للتواصل فیما بینهم من أجل ضمان نجاحها مثل

هم في إنجاز حتظهر عملیة الجماعة عند مناقشة أعضاء الجماعة لمدى نجا :العملیات الجماعیة -8-5

ومدى محافظتهم على عالقات عمل فاعلة، لذا البد أن تحدد الجماعة أي تصرفات األعضاء  أهدافهم

، وعلیها أن تقرر ما الّذي تستمر فیه منها، وما ألدائهاكانت مساعدة لها، وأي تلك التصرفات معطلة 

الدقیق لكیفیة  الّذي علیها أن تتخلى عنه، والتحسین المتواصل لعملیات التعلم التعاوني من خالل التحلیل

  ).239، ص 2014مصطفى، ( .عمل أعضاء الجماعة معا، وكیفیة تعزیز فاعلیته



 الفصل الثاني                                                                          التعلم التعاوني 

 

31 
 

م كل عضو في المجموعة على أساس المجموعة ككل، فإن نجاح المجموعة إن هذا المبدأ یقوّ 

جمیع األعضاء في إنجاز  كةر اضمن المعلم مشی كما ،یدل على نجاح كل عضو مشارك فیها الواحدة

لموكلة لدیهم وتقسیم األدوار بینهم ومحاولة التعرف على الصعوبات التي تحد من فعالیتهم المهمات ا

  .داخل المجموعة والوقوف علیها وٕاعادة النظر فیها من أجل ضمان عالقات جیدة بینهم

  :ومن خالل ما سبق یمكنا تلخیص المبادئ األساسیة للتعلم التعاوني فیما یلي

  .المبادئ األساسیة للتعلم التعاونيیوضح ): 3(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطالبتین إعداد: المصدر

  المبادئ األساسیة

  للتعلم التعاوني

العملیات 

  االجتماعیة

االعتماد المتبادل  التفاعل بالمواجهة

 االیجابي

المهارات 

 االجتماعیة

یكون من خالل 

وضع هدف 

مشترك 

للمجموعة، 

والمشاركة 

اإلیجابیة لكل 

فیها، من  عضو

اجل تحقیق تلك 

  األهداف

تكون من خالل 

عضاء أمناقشة 

الجماعة لمدى 

نجاحهم في 

 إنجاز أهدافهم 

ومحافظتهم 

یجابیة إعلى 

  العالقات

  

ون من خالل كی

التفاعل 

المباشربین 

لمجموعة أعضاء ا

سواء كان لفظیا 

 أو عملیا

تكون من خالل 

أفراد  امتالك

المجموعة 

مهارات 

آلراء  اجتماعیة

هم كمهارة مهام

التواصل 

 إلخ...والحوار
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  هارات التعلم في مجموعات تعاونیةم -9

  يفیر بیئة تعاونیة في التعلیم الصفیتوقف نجاح المعلم في تعلیم المهارات التعاونیة لتالمیذ على تو 

یین ضرورة تعلیم ثم بالتدرج من خالل إستخدام نشاطات تشكل بدایات للتعلم التعاوني، ویرى التربو 

  :المهارات اإلجتماعیة مباشرة للتالمیذ، وثمة عدد كبیر من هذه المهارات وهي كاآلتي

وذلك ألن  )26، ص 2013زاید، ( .لى المتكلم عندما یتكلم والحدیث بصوت هادئ ومسموعإمهارة النظر -

تجمع عدد كبیر من التالمیذ على طاولة واحدة ینمي لهم هذه المهارة، مثل هذا التعلم یفتح المجال أمام 

المتعلمین للنقاش والحوار، وبالتالي یجب علیهم إحترام بعضهم البعض والّسماع آلراء بعضهم وكذلك 

  .المشاركة المباشرة وجها لوجه

یر في جعل التلمیذ متعاون مع زمالئه في القیام بحمالت تنظیف إذ یلعب التعلم التعاوني دور كب

هم، ویجعله یعرف دوره داخل مبعد اإلنتهاء من إنجاز المهمات والنشاطات المقدمة لدیهم من طرف معلّ 

  .كذلك ودورهالمجموعات التعاونیة وٕاحترام آراء زمالئه 

لتعامل معها تعامال صحیحا وفي الوقت كتساب المعلومات والقدرة على شرحها وتحلیلها وامهارة إ -

  .المناسب

أنواعه على أن تصبح جزءا من العمل و  اختالفالقیم على  واكتساباإلستجابة للمواد المتعلمة  مهارة -

  .ذات الفرد وشخصیته، والعمل بها في المستقبل

الحاجات العقلیة اإلتصاالت اللفظیة، ومالئمة إستعمال الحواس لتحقیق  مهارة القدرة على إستخدام -

إذ یقوم أعضاء المجموعات التعاونیة بالتفاعل والتواصل فیما  )270، ص 2006نصر الّله، ( .واإلنفعالیة

میذ بمهارات لفظیة وقدرته على إستخدام حواسه لتحقیق  بالترابط بین ما یتمتع به التلوهذا ال یتم إال بینهم،

  .حاجاته

  ).133، ص 2009شي، البلو  ،دأمبو سع (.عال، ومهارة المرونة في التفكیرمهارة التقلیل من سوء الفهم واإلنف -
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  دور المعلم والمتعلم في التعلم التعاوني - 10

موضوع الدرس وتحدید أهدافه واإلشراف  اختیارأنه یعمل على  :دور المعلم في التعلم التعاوني -1- 10

  حمادیة( .على حصول التعلم على أكمل وجهعد على العمل كما یقوم بتكوین المجموعات على هیئة تسا

یتضح دور المعلم في أنه یعمل على مالحظة المجموعات ومساعدة الطالب  إذ، )124، ص 2012عبیدات، 

ابعة أیضا إسهامات كّل طالب م الّطالب في كّل مجموعة ومتدید المشكلة لوحدهم، ومتابعة تقدعلى تح

  .المشكلةحل بمسارات تتعلق  وفقعلى التقدم  وحثه

التأكد من تحقیق أهداف المادة العلمیة التي درسها الّطالب ومدى تمكنهم منها، والتعلیق بموضوعیة  -

ووضوح وبعبارات محددة عّما الحظه على المجموعات وما یقترحه مستقبال، والقیام بعرض النتائج لتقویم 

  .ت مهامها على أفضل وجهوعات، ومكافأة المجموعات التي نفذالمجم

  )93، ص 2013الحیلة، مرعي،  (.مهارة حیاتیة قیمة للّطالب على جعل مفهوم العمل عملأن ی -

 اكتسابتثیر دافعیتهم للعمل الجماعي، وتساعدهم على یهیئ بیئة تربویة مناسبة لنمو المتعلمین  -

  .میولهم وقدراتهم المعرفیة

ي الصف بحیث یكون الطالب األذكیاء أن یراعي في تقسیم المجموعات الفروق الفردیة بین الطلبة ف

  )65، ص 2009الصرایرة وآخرون،  (والمتخلفین ضمن المجموعة الواحدة والمتوسطین 

یعتبر دور المتعلم في التعلم التعاوني هو المحور األساسي  :دور المتعلم في التعلم التعاوني -2- 10

الذي تدور علیه العملیة التعلیمیة عموما،حیث أن تغیر حجرة الدراسة من الشكل المعتاد الذي یعتبر فیه 

لى نمط المجموعات الصغیرة التي یمثل فیها التلمیذ إالمعلم هو المصدر الرئیسي  للمعرفة عند التالمیذ 

األفكار  استقصاءعرفة عند أقرانه داخل المجموعات، ففي هذا الموقف یكون دور التلمیذ هو مصدرا للم

فبعد أن كان التعلم  یقتصر  ،)240- 239، ص2006رتوري، تالقضاة، ال (.المفاهیم والحلول وتفسیرهاوطرح 

من قبل المتعلم، والمعلم هو محور العملیة التعلیمیة، فقد  واالسترجاععلى التلقین من قبل المعلم، والحفظ 

تماما، فمن خالل مشاركته الفعالة واإلیجابیة مع أقرانه مغایرا أصبح دور المتعلم في التعلم التعاوني دورا 

  داخل المجموعة، یستطیع اكتساب المعلومات وتنمیة مهاراته من خالل طرح األفكار، تفسیر النتائج

  .لول المناسبةإیجاد الح
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األنشطة والمهمات التعلیمیة لتحقیق األهداف المنشودة، باعتبارها أهداف  بتنفیذكما یقوم المتعلمین  -

تلك المهمات، من خالل  بتنفیذالمجموعة بأكملها، فیجب أن یسهم كل فرد من أفراد المجموعة الواحدة 

  سالمة وآخرون( .التعلم حسب قدراته وٕامكاناته، بحیث یعین كل منهم في عملیة األدوار و تبادل األفكار 

لذلك فكل تلمیذ یكون مسؤول داخل المجموعة التي ینتمي إلیها، حسب طبیعة النشاط  )170، ص2009

  .المقدم له

التعلم الجماعي  تقییماإللتزام مع المجموعة التعاونیة حتى اإلنتهاء من إنجاز المهمة المشكلة، وقبول  -

  )566، ص 2007زیتون، (. ستراتیجیة التعلم التعاونيكعنصر أساسي في ا

إذ أن من بین الشروط الواجب إتباعها في التعلم التعاوني إلتزام كل فرد من أفراد المجموعة بإنجاز 

على الغیر  االنسحاب واالتكاللیهم حتى نهایة الوقت المحدد للنشاط، والحرص على عدم إالعمل الموكل 

  .من أجل تحقیق األهداف المنشودة

  :ومن خالل ما سبق یمكن تلخیص دور المتعلم في التعلم التعاوني في النقاط التالیة

 .إستقصاء األفكار وطرح المفاهیم - 1

 .تبادل األفكار والمعارف واألدوار  - 2

 .البحث عن الحلول المناسبة بالتنسیق مع أفراد المجموعة  - 3

 .بها حتى النهایة وااللتزامالمهمات  ذالمشاركة في تنفی - 4

 .تقبل اآلراء واألفكار والنقد  - 5

 .بقدراتهم االستهزاءالزمالء وعدم  احترام - 6

 .آداب الحوار والمناقشة اإلیجابیةالتحلي ب  - 7

 .التعلم التعاوني تقییمقبول - 8

  :المعیقات التي تواجه تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني - 11

  :المتداخلة التي تعترض تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني والمتمثلة فیما یليهناك مجموعة من العوامل 
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  :المعیقات المتعلقة بالمعلم -1- 11

  .المعلمین للخلفیة النظریة عن التعلم التعاوني افتقار -

  .المعلمین للمهارات المطلوبة لتطبیق التعلم التعاوني، كمهارة إدارة الوقت امتالكندرة  -

  .األعباء الملقاة على كاهل المعلمین وضیق الوقت مما یمنع من التحضیر للتعلم التعاونيكثرة  -

  .نخفاظ الدافعیة المعلمین لتطبیق التعلم التعاونيا -

  .كثرة األعباء الملقاة على كاهل المعلمین وضیق الوقت مما یمنع من التحضیر للتعلم التعاوني -

  )180، ص 2015الخفاف،  (.التعلم التعاونيضعف قناعة المعلمین باستراتیجیات  -

بمجرد تشكیل المجموعات وتقدیم النشاط المراد  واكتفائهعدم إشراف المعلم على المجموعات التعاونیة،  -

  .القیام به، أي مراعاة التطبیق الحقیقي للتعلم التعاوني

  .والتقییم في التعلم التعاونينقص إدراك المعلم لدوره في التخطیط وتنسیق العالقات اإلجتماعیة  -

  .العدد المناسب لها اختیارقلة خبرة المعلم في تحدید حجم المجموعة التعاونیة، أي  -

عند توزیع التالمیذ على مجموعات التعلم التعاوني، باعتباره  االجتماعيعدم تركیز المعلم على الجانب  -

  .أهم جانب في هذه اإلستراتیجیة

على التدریب الكافي حول التعلم التعاوني، مما یجعلهم غیر قادرین على تطبیقه عدم حصول المعلمین  -

فترة ثالث سنوات لتدریب ) 1995(ك یبشكل واضح داخل حجرة الدراسة، حیث یفضل جونسون وهول

  )52، ص 2008عامر،  محمد، (.بشكل فاعل لى كیفیة استخدام التعلم التعاونيالمعلم ع

  :المعیقات المتعلقة بالمتعلم -2- 11

  .هیمنة ذوي القدرات العالیة على نشاط جماعة التعلم التعاوني -

  .درجته في المادة الدراسیة بدرجة أعضاء المجموعة ارتباطرفض بعض الطلبة فكرة  -

  .إثارة بعض أعضاء الجماعة للشغب والعبث اثناء التعلم التعاوني -
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  .الواحدة ضعف الثقة بین أعضاء الجماعة -

  ).18، ص 2015الخفاف،( .الطلبة بالوقت المخصص لكل نشاط أثناء عملیة التعلم التعاوني التزامعدم  -

  .ثقافة أعضاء المجموعة التعاونیة، مما یصعب من مهمة التواصل والقیام بالنشاط المطلوب اختالف -

  .وجود خالفات مسبقة مع احد األعضاء -

لمهارات التعلم  افتقارهمعدم القدرة على التواصل والحوار والمناقشة بین أعضاء المجموعة، بسب  -

  .التعاوني

  .آراء وأفكار اآلخرین احترامالقرارات، وعدم  اتخاذالتسرع في  -

  .بعض التالمیذ الخبرة والدرایة بما یعمله الفریق امتالكعدم  -

  :لدراسيالمعیقات المتعلقة بالمناهج ا -3- 11

على التنظیم التقلیدي  واقتصارهالمحتوى الدراسي إلى التنظیم القائم على التفاعل النشط للطلبة،  فتقارا-

  .القائم على التلقین

  .ضعف مالئمة تنظیم المناهج الدراسیة لتطبیق نمط التعلم التعاوني -

  ).نمط التعلم الجمعي(تصمیم معظم المناهج الدراسیة لتدریس األعداد الكبیرة من الطلبة  -

  .عدم وضوح أهداف التعلم التعاوني في المناهج الدراسیة -

  .المناهج الدراسیة لألنشطة التعاونیة الجماعیة افتقار -

 .المناهج الدراسیة ألسالیب التدریس التي تعمل على ربط المعرفة اإلنسانیة بالبیئة المحلیة افتقار -

  ).183، ص 2015الخفاف،(

، وتفاعل اإلیجابي للمتعلم النشاط التدریس القائمة علىالمناهج الدراسیة على أسالیب  عدم تركیز-

  .المتعلمین مع بعضهم البعض داخل غرفة الصف
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وندرة أسالیب التقویم  ،التحصیلیة كاالختباراتالتقلیدیة إقتصار المناهج الدراسیة على أسالیب التقویم -

  .المتماشیة مع التعلم التعاوني

  التعلم التعاوني إستراتیجیة مزایا وعیوب - 12

األخرى كما له  التدریس استراتیجیاتللتعلم التعاوني مجموعة من المزایا التي تمیزه عن باقي 

  :فمن مزایاه ما یلي ،مجموعة من العیوب

  .تحقیق األهداف التعلیمیة والتحصیل-

  .بالتعلم االحتفاظ–

 .مفاهیمه ویقوم بالحوار والنقاش والتفاوض اإلجتماعيیصحح  ،كما تجعل المتعلم إیجابیا ونشطا -

  ).255ص ،2011 الخزرجي،(

یة روح التعاون والعمل في إذ أن إستراتیجیة التعلم التعاوني في تحقیقها لألهداف التعلیمیة تقوم بتنم

  .المجموعات التعاونیة داخلالرأي وتحمل المسؤولیة  احتراموتمنح التالمیذ مهارة  ،جماعات

یجابیة العالقات اإل من مع اآلخرین،كما تزیدوالتواصل  واإلدارةجدیدة كالقیادة  اجتماعیةاكتساب مهارات -

  )322 ص ،2008 الیماني، (.بین الفئات الغیر متجانسة

وتقوم بتنمیة  ،مدرسته وتشجعه على العمل الجماعي اتجاهبحیث تكون إتجاهات إیجابیة لدى التلمیذ 

  .نب معرفیة أو وجدانیة  أو مهاریةافي شخصیة المتعلم سواء كانت جو الجوانب المتعددة 

في  لالستخدامأنها صالحة  كما ،)406،ص2005،الفتالوي(.لتعلم الفردي والجماعي للمتعلمینإتاحة فرص ا-

  .األخرى االستراتیجیاتوهذا ما میزها عن باقي  ، ...إنسانیة  ،واء كانت اجتماعیةمختلف المجاالت س

  :یلي عیوبها فنجد ما أما من

كما أنها  ،نظرا لصعوبة الواجبات على الطالب ،ي تدریس المهارات الصعبة المعقدةال تستعمل ف -

  ).54ص ،2015الخفاف،(تحتاج إلى أدوات وٕامكانیات تناسب عمل المجموعة أو المجموعات

كما یجد المعلم إن التعلم التعاوني یحتاج إلى ترتیبات وٕاعداد خاصة في ظل إزدحام الصفوف، 

كما یصعب إعتماد الحوار لعدم تعودهم  ،ة على الفصل وٕارتفاع صوت الطالبفیها صعوبة في السیطر 
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لها فعمل الطالب سویا مع بعضهم البعض ال یستطیع من خال ،)256 ص، 2011جي،الخزر  (.على ذلك

  .والمتأخرین، كما ال یستطیع المعلم الكشف عن الموهوبین المعلم معرفة مستوى كل تلمیذ

  :الفصل خالصة

تعلمهم  تحسین التي تساعد المتعلمین في االستراتیجیاتومما سبق نستنتج بأن العلم التعاوني من أهم 

زه عن تمیوذلك لما له من فوائد ومزایا عدیدة  ،الالزمة للنجاح االجتماعیةهارات الم اكتسابهمو وتواصلهم 

من  فیها، ومحاولة التدریس بها، وبالتالي وجب على المعلمین إعادة النظر الحدیثة االستراتیجیاتباقي 

  .حجرة الصف داخلوتوفیر جو من التفاعل  االعتیادیةأجل تفادي روتین الطرق 
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  :ثانيقائمة المراجع للفصل ال

. )2 ط (".  ًأصول إستراتجیات الـتعلم والتعلـیم " .)2014(.حسین محمد وآخرون ،أبو ریاش .1

  .دار الثقافة :عمان

  .دار المعتز: )ب ط(." إستراتجیات التدریس "  .)2008( . رشاه ،أبو شریخ .2

ــدریس "  .)2009(.ســلیمان بــن محمــد  ،البلوشــي عبــد اهللا بــن خمــیس، ،أمبــو ســعید .3 ــق ت طرائ

  .دار المسیرة :عمان.)1ط(. "العلوم

  .دار المسیرة: عمان .)1ط (  ."التعلم النشط"  .)2008( .كریمان  ،بدیر .4

ــاوني فــي تنمیــة مهــارات " .)2017( .مــراد ،بــن عمــارة .5 ــتعلم التع أثــر اســتخدام إســتراتیجیة ال

التفكیر اإلبداعي العام والحركي خالل حصـة التربیـة البذنیـة والریاضـة لـدى تالمیـذ المرحلـة 

 .ورقلة .جامعة قاصي مرباح .أطروحة دكتوراه ." المتوسطة

أثر التعلم التعاوني على التحصیل المدرسي والمیول الدراسـة لمـادة " .)2012( .مراد ،بوریو .6

 .عنابة .جامعة باجي مختار .رسالة ماجستر ."الریاضیات لدى التالمیذ المتأخرین دراسیا

ـــتعلم النشـــط"  .)2012(.أســـامة محمـــد ســـید عبـــاس حلمـــي  ،الجمـــل .7 ـــیم وال  ." أســـالیب التعل

  .دار العلم واإلیمان: )1ط(

ـــیم "  .) 2011( .میرفــــت أســــامة محمــــد  ،حــــاج یحیــــى .8 ــــة اســــتخدام إســــتراتیجیة التعلـ فاعلی

التعاوني في تحصیل طلبة الصف السابع األساسي في الریاضیات و اتجاهاتهم نحوها  فـي 

  .جامعة النجاح الوطنیة بابلس  .رسالة ماجیستر ."مدنیة طوركرم 

  .دار مجدالوي: انعم .)1ط (." التعلم النشط"  .) 2007( .حسین محمد  ،حسین .9

مفــاهیم التــدریس "  .)2012( .، خالــد، حســین محمــد عبیــداتمحمــد محمــود ســاري  ،حمادیــة .10

  .عالم الكتاب الحدیث: األردن .)1ط (  ."في العصر الحدیث

: عمـان .)5ط ( ."  -نظریـة وممارسـة  –تصمیم الـتعلم  ".)2012( .محمد محمود  ،الحیلة .11

  .دار المسیرة

 :عمـان. )1ط ( ."  أسالیب معاصرة في تدریس العلـوم"  .)2011(.سلیم إبراهیم  ،الخزرجي .12

  .دار أسامة
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ــة " .)2006( .فخــري رشــید ،خضــر .13 ــق تــدریس الدراســات اإلجتماعی : عمــان .)1ط ( ." طرائ
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   تمهید الفصل

مجاالت أعید النظر فیها بطریقة حدیثة في  لتياالتقلیدیة القدیمة و  اهیمن المفإّن مفهوم التصور م

إدراك ما یحدث ، فهو عملیة ذهنیة عقلیة تساعد الفرد على علمیة كثیرة من بینها علم النفس االجتماعي

یعمل على تأویلها تبعا لمعارفه وخبراته السابقة وعالقته  الذيو  ،حوله من الظواهر االجتماعیة المحیطیة

، تثیر تساؤالت كثیرة إلخ... أحداث و أفكار ویه هذا المحیط من أشیاء مادیة وأشخاص و ما یحتباآلخرین و 

للتصرف  ت مختلفةولهذا یكون الفرد سلوكا ، ألنها تحمل نوعا من الغموضطبیعة هذه الموضوعاتحول 

  . تعرف هذه العملیة بالتصورات االجتماعیةمع الظواهر الجدیدة و 

   تعریف التصورات االجتماعیة – 1

ظواهر تتمیز عن باقي الظواهر : " یعرفها على أنها: )  Emile Durkheim(: إیمیل دوركایم –

یضیف أن إنتاج و ، إلخ...فإّن لها أسباب وهي بدورها أسباب   لخاصة بدون شكالطبیعیة بسبب میزاتها ا

ألفكار التي تشغل انتباه األفراد، ولكنها بقایا لحیاتنا الماضیة، إنها التصورات ال یكون بسبب بعض ا

بكلمة واحدة إنها كل ما شكل سماتنا تحركنا دون أن نعي، و  ، میولعادات مكتسبة، أحكام مسبقة

   ) 25، ص2011جردیر ، قبل  ذكر من(".خالقیة األ

ل لدى األشخاص سابقا إذن یشیر إیمیل دوركایم إلى أن التصورات االجتماعیة نابعة مما هو مؤص

تاب األشخاص في لیست ناتجة من بعض األفكار التي تن، و )إلخ... میوالت عادات وأحكام و (من 

ٕانما یتعدى ال یمكن ربطه فقط بالفرد و تماعي ، كما یؤكد دوركایم على أن التصور االجالمواقف الحیاتیة

 .نه یعتبر عنصر أساسي في الجماعةأل ،ذلك بكثیر

   نظریات نوعیة أنظمة معرفیة لها منطق ولغة خاصة،: "یعرفها على أنها :موسكوفیشي أما -

شكل في المعرفة صورات االجتماعیة تشكل نظام نفسي، و الت، و ...مخصصة الكتشاف الواقع وتنظیمه 

  إنها نتاج سلوكاتنا، هي نظریات وعلوم جماعیة مخصصة لتفسیر وتشكیل الواقع، بالمجتمع الخاصة

تؤدي وظیفة إلى سیرورات  وعندما ،األفرادر اجتماعیا عندما یكون مشتركا بین جماعة من یكون التصوّ و 

   )23 ، ص2007بورنان ، ذكر من قبل (".السلوكیات االجتماعیة مكونة وموجهة لالتصاالت و 
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هي عبارة عن أفكار ونظریات ولغة خاصة یتبین لنا من هذا التعریف أن التصورات االجتماعیة 

لتصورات تكون نابعة من األفراد هذه ابالواقع، وذلك من أجل تنظیمه وٕاعادة بنائه لضمان سیرورته، و 

بالجانب النفسي وأنها  نفسیة أي ربطها، كما أنها تمتاز بخاصیة في ظل االتصاالت الجماعیة بینهم ذلكو 

    ....)، أفكار معارف (ذات طابع معرفي 

یتأثر  ثالمعتقدات التي ینتجها الفرد حیهي مجموعة اآلراء والمعلومات واالتجاهات و ": نوري عشیشي –

لوكات الفرد في مختلف الوضعیات وتطبع تسییر سبمحیطه االجتماعي، وتعمل على فهم الواقع و 

التصور هو : " ذا یتفق مع التعریف الذي یذكر أنه، و "تساهم في إعادة بناء ذلك الواقعكذلك ممارساته، و 

عادة بناء الواقع الذي التي بواسطتها یقوم الفرد أو الجماعة بإمجموعة العملیات والنشاطات العقلیة و 

  ".ٕاعطائه معنى خاص یواجههم و 

جها في ظل المحیط الذي ینتهو فرد و لیوضح لنا هذا التعریف بأن التصورات االجتماعیة تختص با

اعیة حسب هذا التعریف من أفكار وعادات ومعتقدات االجتم بحیث تتكون التصورات الذي یعیش فیه،

  . تعطي معنى للواقع االجتماعي وٕاعادة تنظیمه وبنائهوبذلك  . ...میول ومعارف و 

والمجهودات التي تتكون من االجتماعیة هي مجموعة العملیات إّن التصورات  :التعریف اإلجرائي

 ذلك من، ینتجها الفرد في إطار جماعي، و ...)كار ، معتقدات ، قیم ، عادات نظریات ، معارف ، أف(

ذلك الواقع  تمثالت تترجمخالل فهم الواقع الذي یواجههم وتنظیمه وٕاعادة بنائه، أي أنها عبارة عن صور و 

  . وتعطیه معنى

   رالنظریات المفسرة للتصو  – 2

   :نظریة النواة المركزیة –2-1

المواقف أو المعتقدات  اعتبار أن التصورات مجموعة منظمة من المعلومات أو اآلراء أوعلى 

  حول نواة مركزیة، حیث یكون التصور منظما لموضوع ما، وهذا ما یعني أن لكل تصور محتوى ونظام

  كل تصور یتمیز بتنظیم خاص بهجعل مما ی ،مجموعة من العناصر تبرز معناه وتنظمه تتكون من

  .ة تتكون من عدد محدود من العناصركونه منظم حول نواة مركزی
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ذلك ألنها مركزیة هي العنصر األساسي للتصور، و فإّن النواة ال) 1976 – 1987(فحسب أبریك 

ن ألنها تؤمن وظیفتیكذلك والتنظیم في التصور، و ) المدلول(في الوقت نفسه المعنى  هي التي تحدد

  : أساسیتین هما

كونة ول مدلول أو معنى عناصر أخرى محهو العنصر الذي یخلق أو یو ): النتیجة(الوظیفة المولد  -

 . للتصور، وبه تكون لهذه العناصر معنى وقیمة

عناصر التصور  بینوهي النواة المركزیة التي تحدد طبیعة العالقات التي تربط : الوظیفة التنظیمیة -

العامل أو العنصر المحدد للتصور، والذي یعمل على استقراره، ویؤمن دوام الظروف  تكونبهذا المعنى و 

  .لمتحركة والمتطورةاألحداث او 

، فكل تحول أو تعدیل في هي العنصر األكثر مقاومة للتغیر "منه نستخلص بأّن النواة المركزیة و 

   .)89،  88، ص  2012، بوزریبة ( ."كلیا أو تعدیال في طبیعة التصور النواة المركزیة فإنه یدخل تحوال

وذلك من . یم معینتنظمعنى و إذن فالنواة المركزیة تعتبر عنصر مهم في التصور فهي التي تعطیه 

م النواة المركزیة بإعطاء قیمة ومعنى لمضمون ، ففي الوظیفة األولى تقو خالل وظیفتي التولید والتنظیم

دلوالت والربط بین مختلف عناصر المانیة فتقوم بتنظیم تلك المعاني و أما في الوظیفة الث، التصور

 .هم محتوى التصور في أي موضوع كانفالتصور، وذلك بغیة تفسیر و 

ذا كان هناك تصوران محددان ومعرفان بمحتوى إ" :بأنه 1994سنة  "AbRic"یضیف أبریك  و  

أي  .) 90 ، ص 2012بوزریبة ، (  ."العناصر كذلك یكون مختلفا بذلك فإنّ  المركز الخاص ببعضواحد، و 

إال أنها تختلف من حیث ، فقد تكون متشابهة من حیث المحتوى ن التصورات تختلف من فرد إلى آخرأ

  .التنظیم والتمركز الخاص ببعض العناصر

تحلیال  لتصور یجب أن یكونتحلیل ا نفقد شدد على أ )Guimelli 1992( حسب جیملي و       

تحتل مكانة خاصة في بنیة التصور، حیث أنها  ، ألنه یرى بأن النواة المركزیة تتكون من عناصربنیویا

  : یلي بما یف أن النواة المركزیة محددة یضتوحد وتحدد كل المعاني الخاصة بالتصور، و 

  . طبیعة الموضوع المتصور –

  . لموضوعهذا ان الفرد أو األفراد و طبیعة العالقات القائمة بی –
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    )47، ص  2011جردیر ، (. أنظمة القیم واالعتقادات الخاصة باألفراد –

ور تقوم بدلمحیطة الجزء األكبر من حیث الكم، و تمثل العناصر ا :نظریة العناصر المحیطة –2-2

قابال ن اختالف جماعة ما كما تساعد على أن یكو  ،الواجهة بین الجهاز المركزي والوضعیات الملموسة

یمكن للجهاز المحیطي أن یقوم ور بمراعاة حساسیة الوضع الملموس، و كذا ضمان نمو التصللتعایش، و 

  : الث وظائف أساسیة تتمثل فیما یليبث

ناتجة عن ترسیخ هي علقة باإلطار الذي یوجد به الفرد، و العناصر المحیطة مت :وظیفة التجسید –2-3

هاز ، أي أن الجمصطلحات ملموسة وسهلة الفهم أو النقلث تسمح بإلباسه ، حیالتصور في الواقع

 .ها الوضعیة التي یوجد بها التصورالعناصر التي تتضمنیشتمل على المحیطي مرتبط بمعاش الفرد و 

    )179، ص 2014، يعالجمو  ،جلول (

أكثر  ا، ألنهور مع األوضاع التي یعیشها الفردتلعب دور مهم في عملیة تكیف التص :وظیفة التعدیل –

  . مرونة من النواة المركزیة

، أما النظام المحیطي ة التأثیر الذي یحدث اضطراب كاملتقاوم النواة المركزی :وظیفة الدفاع –2-4

غیر دون المساس بالنواة الذي یمكنه التفهو یعمل كنظام دفاعي للتصورات و المتمثل في عناصره المحیطة 

   )61، ص  2012امل ، ه(. المركزیة

المركزي یسعى إلى تحقیق تكیف  وتعایش الفرد مع  على العكس من النظامإذن فالنظام المحیطي و       

الل ثالث وظائف أساسیة ذلك من خفات الجوهریة في تصورات األفراد، و ، رغم بعض االختالمحیطه

، أما حیاة الفردمرتبطة بواقعیة و ن خاللها تصبح التصورات ملموسة و التي موظیفة التجسید و : متمثلة في

أما الوظیفة الثالثة . ر تكیفا مع المحیط الذي یعیش فیهوظیفة التعدیل فتتمثل في  جعل تصور الفرد أكث

، على م المحیطي بالدفاع عن التصورات ومواكبة التغییرالتي من خاللها یقوم النظاوظیفة الدفاع و فهي 

  . ییرخالف النواة المركزیة التي تقاوم التغ

    ة التصورات االجتماعیةأهمی – 3

یث أن هذا المصطلح ، بحدورا هاما في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة االجتماعیةتلعب التصورات 

  : وبالخصوص عند جتماعیةالعلوم اال أغلبألهمیة عند القي اإلصغاء و 
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  . التي تخلق التصور) الفكریة(  لعقلیةعلم النفس المعرفي الذي یحاول فهم المیكانیزمات ا-

  .لم وكل ما یخص المنظومة التربویةالتعلل تأثیر التصورات على التعلیم و علوم التربیة التي تح -

  . م انطالقا من دراسة االدیولوجیاتعالج هذا المفهو الذي تطرق و علم االجتماع  -

   .)جماعیة ال شعوریةات صرفتسلوكات و اتجاهات، ، ثقافة، تفكیر( ریخ الذي اهتم بالذهنیات التا -

  . باألصل االجتماعي لهذه التصورات الجغرافیا التي اهتمت -

، 2005عامر، ( .إلخ...ة كاإلحصاء بینماذج أخرى حساواإلعالم و  اإلتصالو  اللغة، وعلم األنثروبولوجیا -

   )28ص

تي هي انطالقا من أهمیة هذه العلوم الوعلیه یتضح لنا أّن التصورات االجتماعیة ذات أهمیة كبیرة       

قیمة التصورات في البحث النفسي هذا إن دل على شي فإنما یدل على على عالقة وثیقة بالتصورات، و 

     . والتربوي واالجتماعي

  أنواع التصورات  – 4

  : أنواع التصورات األكثر شیوعا وهيالتطرق لبعض  ناسبق یمكن استنادا لما

إلى  ات الفردیة هي أي موضوع یمكن استنباطهر و فالتص"  J. chenetحسب  :الفردیةالتصورات  –4-1

، أي تخص ذلك هي قائمة على خبرات فردیة محایدةأبعد من هذا ف، و  "معاشة مما یعطیها معنى وضعیة 

   ) 27، ص 2005،  عامر(.وهي تعرف بمصطلح التصور العقليالفرد ونمط معاشه 

بأنها " ) 2005(  وبحسب ما ذكره لیلي شكمإّن التصورات االجتماعیة و " :االجتماعیةالتصورات  –4-2

كما ینظر إلیها كتمثل وعرض لخواطر وأفكار  ،رفة اجتماعیة مصاغة حول ظاهرة مایمكن اعتبارها مع

   )44، ص  2010، عبیدي ( ."یاوصور وآراء ومعارف موجودة و مصاغة اجتماع

د ینتج تحت المعارف من معلومات ما قأنها معارف و : هماو  إذ تحتوي على جانبین أساسین

بنائها یكون على الصعید وأّن صیاغتها و  ،وخواطر وصور وآراء واتجاهات حول موضوع التصّور

، كما أنّ  التفاعل صر المكونة للتصور تكون مشتركة ومتقاسمة بین أفراد المجتمعاالجتماعي أي أّن العنا
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  عبیدي(.المرجعیة والثقافیة والقیم والمعاییر السائدة داخل المجتمعلعناصر یتم حسب األطر بین هذه ا

   )44، ص  2010

  : ئص التصورات االجتماعیة فیما یليتلخیص خصا ناومن خالل ما سبق یمكن      

  . تكون متعلقة بموضوع اجتماعي) صّور ، آراء ، معارف(عبارة عن مجموعة من المعطیات أنها  -

  . المعطیاتأنها متعددة  -

  . اعي ویطبع علیها الجانب المعرفيذات طابع اجتم -

  .یوضح أنواع التصورات): 04(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  اعداد الطالبتین: المصدر

   ممیزات التصورات االجتماعیة – 5

 ؛إدراكیة وفكریة، جتماعیة میزة مزدوجة في حد ذاتهاللتصورات اال :المیزة الفكریة اإلدراكیة –5-1

تصور الشيء ما هو إال إعادة  تجریدي، و  فطابعها، أما العملیة الفكریة فاإلدراك عملیة منشؤها حسي

ة كما تشمل التصورات االجتماعی ،عور رغم غیابه في المجال الملموسإحضار حسي للوعي أو الش

التصورات 

 الفردیة

التصورات 

 الجماعیة

التصورات 

 االجتماعیة

 أنواع التصورات
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لذلك فهو یحوي هاتین . ث أن شرط ظهوره هو إزالة الموضوعحی ،العملیة اإلدراكیة من جهة أخرى

ب اإلدراكي یتطلب حضور الموضوع والفكر الجانالمتمثل في أّن یتین رغم التناقض الموجود بینهما، و العمل

هذه المیزة بما یمكن تدعیم مو ویتطور من خالله، و یتطلب غیابه، ویحتفظ التصور بهذا التناقض، وین

من الشيء حركیة إلى الحلقة المعرفیة، و  لحسیسمح التصّور بالعبور من الحلقة ا" :يشجاء به موسكوفی

    )20، ص  2008بوسنة ، ( ."أشكالهبأبعاده و  التحسسالمدرك من بعد إلى 

ین وجهین غیر منفصل أي علىتظهر بنیة كل تصّور مضاعفة  :میزة المعنى الشكلي الّدال –5-2

یكون مزدوجا أي ذو وجهین ي ش، فهیكل كل تصّور حسب موسكوفی)الوجه الّدال ،الوجه الشكلي(هما

  بوسنة (.عنى على أساس أنه لكل شكل معنى ولكل معنى شكلمكالورقة، وبالتالي یعد التصور شكل و 

   ) 20، ص2008

، حیث أنها تتمیز عن أساس العملیات في التصّورتعتبر الخاصیة البنائیة  :الذهنيمیزة البناء  –5-3

بالتالي ال تعتبر التصور مجرد عملیة عملیات النفسیة فهي عملیة بناء وتركیب یقوم بها الفرد، و باقي ال

  الشیخالحاج (.ء لعناصر المحیط أین یحدث السلوكتكرار أو إعادة إنتاج سلبي للموضوع بل عملیة بنا

  ) 35، 34، ص2012

   ةأبعاد التصورات االجتماعی – 6

ط یشكل جهدا في النشا إذ الشخص فن طر م ذلكو  :التصّور عملیة بناء للواقع :البعد األول –6-1

ملة من المعلومات یركز على عدد من اإلدركات المتكررة في بناء ج النفسي باعتباره عمال أو إجراء

  ) 33، ص  2012حاج الشیخ ، ال( .الواقع بناءاعتبار التصور شبكة ل، إذ یمكن موضوعها الواقع

قوم به یوضح لنا هذا البعد من التصورات االجتماعیة بأن التصور هو عبارة عن نشاط نفسي ی      

كون خارجة عن إطار الواقع المعاش، وذلك ، بحیث أنها ال تالفرد من إنتاج للمعارف واألفكار وغیرها

أبعاد التصورات من ئیسي هذا ما جعل عملیة بناء الواقع بعد ر الواقع وٕاعادة بنائه، و بهدف تنظیم 

 . االجتماعیة
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  : حیث ،التصّور هو نتاج ثقافي وتعبیر تاریخي ظاهر ومعبر عنه اجتماعیا :البعد الثاني –6-2

وتكون تابعة ل تصورات دائمة في سیاق تاریخي حیث تسج: ظاهر تاریخیا التصّور كمنتوج ثقافي  -أ 

للوضعیة الواقعة ولشبكة العالقات االجتماعیة واإلیدیولوجیة ومختلف الثقافات المكونة للمجتمع، ویكون 

  . ذلك في إطار زماني معین

إّن كل فرد متفاعل مع الواقع انطالقا من مكانة الطبقة : كمنتوج ثقافي معبر عنه اجتماعیا التصّور - ب 

  عبیدي( .لطقوس والقیم الجمالیةال فئة تحمل جملة من المعتقدات و ، كوم بهانشاطات االجتماعیة التي یقلل

   )47، ص  2010

فیما أن كل تصور  :للفرد مع عنصر من محیطه الثقافي التصّور كعالقة اجتماعیة :البعد الثالث –6-3

، فإّن تصّور هذا الفرد ألي عنصر من عالقات التي تربط الفرد بالمجتمعیسجل داخل نسیج معقد من ال

توجب علیه تماعیة التي تمنحه ممیزات خاصة و الثقافي ال یكون دون توسط هذه العالقات االجمحیطه 

   ) 34، ص 2012، الحاج الشیخ ( . تصّورهنتقاء بعض العناصر للموضوع الذي ا

ا تتكون داخل نسیج من أي أنه، رات یطبع علیها الطابع االجتماعيیوضح لنا هذا البعد بأن التصو 

، بل تصوره یجب أن یكون صر من عناصر محیطه الثقافي لوحدهال یمكن للفرد تصور عنالعالقات و 

قا لما تقتضیه ثقافة هذا ذلك وفف أفراد المجتمع الذي یعیش فیه مصحوبا بتصورات أخرى من طر 

  . المجتمع

     وظائف التصورات االجتماعیة –7

االتزان االجتماعي ظائف تقدمها بهدف تحقیق الثبات و االجتماعیة قائم على و إن بناء التصورات 

  : رفي على المستوى الداخلي للفرد والجماعة على حد سواء وتتمثل هذه الوظائف فیما یليالمع

عد األفراد على اكتساب المعارف تساو  ،تسمح هذه الوظیفة بشرح وتفسیر الواقع: الوظیفة المعرفیة –7-1

، كما أنها تقوم وٕادماجها في إطار مفهوم، منسجم ومتسق مع نشاطاته المعرفیة وقیمهم التي یؤمنون بها

یسمح بعملیة التبادل بین بتسهیل عملیة االتصال االجتماعي بحیث تحدد اإلطار المرجعي المشترك الذي 

  )27، ص 2012لوصیف ،  بن( . األفراد
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تصورات بتحدید الهویة االجتماعیة، كما تساهم في عملیة المقارنة تقوم ال :ویةوظیفة اله –7-2

هذا  ،االجتماعيحیطه مالفرد و  الذاتي بمعنى، حیث تتحدد الهویة بین الواقع التصنیف االجتماعیینو 

 ، ص2012لوصیف ،  بن( .التفاعل یسمح للفرد بالبناء، التنظیم، إدماج القیم، المعتقدات والمعاییر االجتماعیة

28(      

رسات على ثالث مستویات على المماجه التصورات االجتماعیة السلوك و حیث تو  :وظیفة التوجیه –7-3

  : األقل

، فهي التي تحدد نمط العالقات المناسبة الفرد داخل الجماعةموقع  تدخل مباشرة في تحدید الغایة من -

  . المحیط ه نفس التصورات حول قضایامصاحبة الذین یشاطرون، فالفرد یفضل هل

عین حتى نفسر كل المعلومات المتعلقة بموضوع متنتج التصورات نظاما للتوقعات، فنحن نختار و  -

  . نجعلها مماثلة لتصوراتنا

على  تؤثر معارفنا، فاتجاهاتنا و وم به وحتى قبل القیام به أحیاناإّن تصوراتنا تؤثر على السلوك الذي تق -

ورات ، فالتصج تحسم أحیانا قبل القیام بالفعل، أي أن النتائخرینالتفاعل الذي سیحدث بیننا وبین اآل

  . وظیفتها توجیه انطباعاتنا وتقسیماتنا وسلوكاتناو تشكل أنظمة لفك رموز الواقع، 

وما هو غیر  ، إذ تحدد لنا ما هو مسموح بهاالممارسات التي تقوم بهرر التصورات السلوكات و قت -

  . مسموح في موقف ما وتلعب بالتالي دور المعاییر

  ) 32، ص  2005عامر ، (

 تبنیها مع ، تحضیر الفرد لفعل معینبفي النهایة فإّن التصورات االجتماعیة تقوم : وظیفة التبریر –7-4

التصّورات تنتظم بطریقة معینة ومكونة من مجموعة  ، هذا ألنّ لمجموعة من السلوكیات المنتظرة والمقبولة

  لي على الفرد اتباع سلوكات محددة، سلوكات مباحة من قبل المجتمع، هذه األخیرة تممن المعارف

من قبل المجتمع فإّن التصورات تسمح بتحدید السلوكات المنتظرة "م  1994فحسب جیمیلي 

   )81، ص 2016عشیشي، (."وتبریرها

  : التالي شكلرات االجتماعیة في التلخیص وظائف التصو  ویمكن      
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  .یوضح وظائف التصورات االجتماعیة ):05(الشكل رقم 

  

  

    

  

      

  

  

    

  

    

    

  

  الطالبتین إعداد: المصدر

    یر التصورات االجتماعیة على الفردتأث –  8

أعضاء  على أن التصورات االجتماعیة تلعب دور كبیر في تفاعل الفرد مع) (Gaffié . Bیؤكد 

قراراته من خالل المواقف التي یأخذها وفق تصّور الجماعة التي ینتمي إلیها، فتؤثر على اتجاهاته و 

  : إلیه في النقاط التالیة  Gaffiéهذا ما یشیرموضوع معین و اجتماعي معین اتجاه 

تاریخیة شتركة لدى مجموعة ممثلة اجتماعیا، أثناء فترة یمثل كل تصور اجتماعي مبادئ تنظیمیة م -

  .معینة

  . مكانتهم في العالقات االجتماعیة تحدد المعاییر الشائعة الوضعیات الشرعیة للفاعلین حسب -

    )64 ، ص 2012هامل ، ( .نة حسب اندماجهم في تلك العالقاتیأخذ االشخاص عادة مواقف معی -

تسهیل االتصال 

 االجتماعي

وظائف التصورات 

 االجتماعیة

 تأویل الحقائق الیومیة

توجیه 

السلوكات 

شرح و تفسیر 

 الواقع

تحدید الهویة 

 االجتماعیة

الظواهر فهم 

الجدیدة 

 الغریبةو 

 تبریر السلوكات
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متفاعل مع أعضاء الفرد من هنا یتضح لنا بأن للفرد عالقة كبیرة بالتصورات تتمثل في جعل و 

  . لك وفق تصور اجتماعي مشترك بینهمذالجماعة و 

   طرق جمع وتحلیل محتوى التصورات االجتماعیة – 9

اكل تقنیات القیاس التي سمحت للباحثین الیوم بدراسة مختلف المشلقد تعددت النماذج والنظریات و       

نموذجین كبیرین وهما الطرق االستفهامیة كن أن نمیز بین ، حیث یماالجتماعیة عن طریق التصورات

   ."  associatives" الطرق المتداعیة أو التداعویة و 

  : االستفهامیةالطرق  –9-1

ول موضوع التصور المراد دراسته وقد تكون هذه تعتمد هذه الطریقة على جمع عبارات األفراد ح

  . )صوریة(أو رمزیة ) لفظیة(التصورات شفویة 

   :الطرق اللفظیة – 9-1-1

أولى القواعد كالهما یجسد یقتین كالسیكیتین هما المقابلة واالستبیان، و تندرج ضمن هذه الطرق طر و       

  ) 57، ص  2010عبیدي ، (.المنهجیة

، تقوم بدعوة الفرد إلى ن طرف الباحثین من نوع نصف موجهةهي تقنیة تقلیدیة استعملت م :المقابلة –

ئلة التصورات تظهر من خالل إجابة الفرد عن األسو  ،المدروس بكل شرح وعفویة یر عن الموضوعالتعب

، إال أنها ال بد أن تسمح بالوصول إلى محتوى التصورات، إذن فالمقابلة الشفهیة أو الحدیث الموجه له

  عطیات الكیفیة الالزمة حول البحثتكون مدعومة بتقنیات أخرى مكملة لها من أجل اإللمام بكل الم

. في ذاتیة الباحث في توجیه الفرد ، إال أنها تعكس جانبا سلبیا یتمثلهذه التقنیةبالرغم من إیجابیات و 

   ) 57، ص 2005،  عامر(

 لة المبحوثین فردیاهي أداة بحث مباشرة تستخدم في مساءالمقابلة ": "  Maurice Angers 1997"حسب و 

، أو ذات العلل العمیقة لألفرادكیفیة ذات عالقة باستكشاف  ، قصد الحصول على معلوماتأو جماعیا

على مستوى سلوك العالقة بالتعرف من خالل الحالة الفردیة لكل مقابلة على األسباب المشتركة 

  ) 58، ص 2010،  عبیدي(.الباحثین
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استعمالها یفوق ، إذ أّن سائل استخداما في دراسة التصوراتیعتبر االستبیان من أكثر الو  :االستبیان –

مي في المظهر االجتماعي انتشار هذه التقنیة یعود إلى دورها الهام في ترجمة البعد الكاستعمال المقابلة، و 

، خاصة عندما یقدم عد على اختصار المجال المعلوماتي، بمعنى أن البعد الكمي یساللتصور ومعاییره

یعاد صیاغته  ، فهذا االستجواب الذي تعرضوا لهالدقیق  األفراد المستجوبین أجوبة ناتجة عن االستجواب

لذلك یجب علینا التفكیر في طریقة تساعدنا على میة تساعد على زیادة درجة صدقه وصحته، و بطریقة ك

   ) 103، ص 2012بوزریبة ، (.الرفع من قیمة نشاط الفرد المستجوب في االستبیان

ختصار المجال الكمي للتصورات بغیة اإذن فاالستبیان یستخدم على نطاق واسع لجمع المحتوى       

 مضبوطة  تأتي، فرغم أن أسئلته یهه نحو الموضوع المدروستوجالمعرفي للمستجوب وتنظیم أفكاره، و 

دودیة سلبیات تتمثل في محإال أنه ال یخلو هو اآلخر من  وتصاغ بطریقة تزید من درجة صدقه وصحته،

  . ن یكون مدعوما كذلك بتقنیات أخرى، لذلك ال بد أمجاله وتقییده لمعارف وأفكار المستجوب

  : وریةالطرق الص -9-1-2

هي تستخدم في حالة عدم مقدرة ألفراد انطالقا من صور أو رسومات، و تقوم على التعبیر الشفهي ل

  : لى التعبیر التلقائي أو اللفظي وتضماألفراد ع

 إّن استخدام هذه الصفائح االستقرائیة هو مستوحى من المقاربات :األلواح والصفائح االستقرائیة –

هذه األلواح هي رسومات منجزة من طرف الباحث و ) TATالرشاخ (والطرق االسقاطیة في علم النفس 

تعلیقهم طلق الحریة ماذا یشاهدون؟ وما مشرحها ب ، حیث یطلب منهم بعد ذلكویقدمها إلى األشخاص

  .  ...على ذلك الموضوع؟ 

  : لتقنیة تمر بثالث مراحل وهيوهذه ا :رسومات ودعائم خطیة –

  . إنتاج رسم أو مجموعة من الرسومات -

  . لفظیة لألشخاص حول هذه الرسومات تعبیرات -

   ) 54، ص 2005،  عامر(. تحلیل معمم لعوامل الرسم -
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  : "  Les méthodes associatives: "الطرق المتداعیة –9-2

   Maache , Chorfi , Kouira 2002" یشیر كل من  :"  association libre "التداعي الحر  – 9-2-1

سلسلة  أوكلمة  إعطاء الفرد، حیث تتطلب هذه التقنیة عي الحر یقوم على اإلنتاج اللفظيإلى أن التدا" 

ره أن ینتج كل الكلمات أو العبارات التي تحض هیطلب منو   ،ذات عالقة بموضوع البحثمن الكلمات 

  . ت المالزمة للعبارات االستطرادیةباو ، حیث تسمح هذه التقنیة بتقلیص الصععندما تتبادر إلیه تلك الكلمة

را لوجود أنماط ، نظریق التداعي تترجم بصعوبة من جهةإّن المعطیات المتحصل علیها عن ط

نموذج أولي وما ال تسمح بالتمییز بین ما هو و . ، التجاور، التناقضعدیدة من التداعي، من خالل التشابه

   ) 63، ص  2012هامل ، ( .هو مركزي من جهة أخرى

بالتعبیر اللفظي عن كل األفكار والمشاعر إذن فالشخص من خالل تقنیة التداعي الحر یقوم 

ذات صلة بالموضوع المدروس مة ، إذ نقوم بإعطائه كلتي تنتابه حول الموضوع المقدم لهاألحاسیس الو 

  المعلومات الموجودة في عقل الشخص، حیث تسمح هذه التقنیة بتداعي كل ونتركه یعبر عنها بكل حریة

  عنها زمة للعبارات التي یقوم بكبتها وعدم اإلفصاحبذلك تساهم في التقلیص من الصعوبات المالو 

بیات التداعي الحر كما أنه ال تخلو كل تقنیة كل هذا من إیجالتالي الوصول إلى مضمون التصورات، و باو 

را لوجود أنماط عدیدة الكلمات المركزیة نظالتمییز بین الكلمات المحیطیة و  من سلبیات إذ أننا ال نستطیع

  . من التداعي

   :"  Carte de L’association: " بطاقة التداعي – 9-2-2

 La Carte"طریقة مستوحاة من البطاقة الذهبیة   هيقة التداعي، و استعمال بطا"   Abric" اقترح       

Mental "  1979" ل H . Jaoui   "وهي تتم عبر مرحلتین هما :  

  . تنتج تداعیات حرة انطالقا من الكلمة ذات الصلة بالبحثو في أول األمر : المرحلة األولى-

 أزواج تتكون من كلمةلكن هذه المرة من لتداعیات، و ا یطلب من الفرد سلسلة ثانیة من: المرحلة الثانیة-

المرحلة األولى یمكن لعمل  هي كل الكلمات التي قدمها الفرد خاللاالنطالق األولى لتداعي األفكار، و 

  : ى السالسل المنتجة لتحقیق ما یليمكمل أن ینجز علخاص و 

  . المعبرة عن طبیعة تصور الفردتحلیل الصالت كشف و  -
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للصالت المعبرة أو المتداخلة في ، یعني المصطلحات المنظمة المفصلیةلكشف عن المصطلحات ا -

 ةایة الحصول على سالسل بخمسیمكن لهذه الطریقة أن تتطور إلى غ ،تحول المعنى لمختلف السالسل

  ) 64، ص 2012هامل، ( .عناصر

دراســـة ة فـــي هـــي إحــدى التقنیـــات المعتمــد:"  Réseau D’association"شــبكة التـــداعیات  - 9-2-3

  1995سـنة   Anna Maria de Rosa  " Sibana de" وضـعت و صـممت مـن طـرف التصـورات االجتماعیـة،

ني المرتبطـة بالتصـور الحیادیـة فـي حقـل المعـاوتهدف أساسا إلى تحدید بنیـة ومضـامین ومؤشـرات القطبیـة و 

 .االجتماعي

   :طبقن "  Indice de polarité"  ولحساب مؤشر القطبیة 

P= 
		الكلمات	السالبة	(�)∑	–	الكلمات	الموجبة	(�)∑

	العدد	الكلي	للكلمات	
 

  :نطبق"  Indice de neutralité" لحساب مؤشر الحیادیة  و        

N=	
∑ ∑	�الكلمات	الموجبة)∑	–	الكلمات	الحیادیة 				(الكلمات	السالبة

	العدد	الكلي	للكلمات	
 

  ) +1،  -1(المؤشرین متغیرین من  كالو        

  ) 150،  149، ص 2015كوكب الزمان بلریدوح، (

كذلك بالنسبة لألفراد لسهولة فهمها و  األداة األكثر جاذبیة للمواضیعشبكة التداعیات كما تعتبر 

منذ ظهورها حتى اآلن لم یجد الباحثون ، و بالنسبة للباحثین بسبب ثباتها للتكیف مع أهداف البحث

فضال ، فیها بل تبین لهم الفهم السریع والجید للتعلیماتتعملت صعوبات حولها بتعدد المواضیع التي اس

ماعیة ضمن أي شروط اجتستعملت مع األطفال في سن التمدرس، و ، حیث اعن مالءمتها لكل األعمار

  .كثیر من مشاریع البحوث العالمیة ، حیث استعملت فيأو خلفیات جنسیة أو ثقافیة

، كما أن هذه في مركز الورقة الكلمة المنبهة بتغییر بالتالي نستطیع تطبیقها في كل الدراساتو 

ا یمكن كم –التطبیق عادة فردي  –األداة تستعمل لتحلیل معطیات على مستوى فردي أو اجتماعي 

  )280،  279، ص 2010عبیدي، (.تطبیقها على مجموعة صغیرة
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تحلیل محتوى التصورات نیات السابقة الذكر تستطیع جمع و التقإذن فمن خالل هاته الطرق و       

  لوصول إلى مضمونها دون أي صعوباتاو  حول أي موضوع من المشاكل االجتماعیة  االجتماعیة

  :التالي شكلیص هذه الطرق في الیمكن تلخو 

  .یوضح طرق جمع و تحلیل محتوى التصورات االجتماعیة): 06( الشكل رقم

  

  

  

  

    

  

      

  

  

    

  

  

  

  

  الطالبتین إعداد: المصدر

  

 تحلیل محتوى التصورات االجتماعیةطرق جمع و 

 الطرق المتداعیة الطرق االستفهامیة

التداعي  طرق صوریة طرق لفظیة
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 : الفصلخالصة 

عیة من من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل یمكن القول أن موضوع التصورات االجتماو 

ت النظر التي تناولته بالدراسة والبحث، فالتصورات ذلك لتعدد زوایاه ووجهاالمواضیع ذات أهمیة كبیرة، و 

اعي، وتحدید فاعالت المكونة للنسیج االجتممختلف التن وسیلة هامة للكشف عمیدان واسع للبحث و 

  تي تعترض الفرد في حیاته الیومیة، ضمن الكثیر من المواقف الیر العدید من السلوكات االنسانیةتفسو 

ة احتكاكه بالمحیط المفاهیم المتراكمة لدیه نتیجاألخیر صادرة عن مجمل المعاني و  تكون ردود أفعال هذاو 

  . الذي یعیش فیه

  حیث قمنا بالتعریف بموضوع التصورفقد تناولنا هذا الموضوع انطالقا مما تیسر من معلومات         

، إضافة إلى أنواعها وممیزاتها وأبعادها ووظائفهاكذا أهمیة التصورات االجتماعیة و والنظریات المفسرة له و 

ذلك الجتماعیة، و محتوى التصورات اتحلیل قة التصورات االجتماعیة بالفرد وأخیرا طرق جمع و عال

محاولة منا اإللمام بهذا الموضوع من أجل معرفة تصورات أساتذة التعلیم المتوسط حول معیقات تطبیق 

تي تعمل على جعل استراتیجیة التعلم التعاوني تلك االستراتیجیة التي تعتبر من استراتیجیات التدریس ال

  . عملیة التعلیم والتعلم إیجابیة
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  : لثالفصل الثا قائمة مراجع

 الجامعیات الطالبات عند االجتماعیة التصورات).2015.(الزمان كوكب ، بلریدوح .1

 .اإلنسانیة والدراسات البحوث مجلة. المثالي الحیاة شریك لسمات) المخطوبات(

فـي  التصورات االجتماعیة للمدرسة وعـدم االهتمـام بالدراسـة للتالمیـذ.)2012(.بن لوصیف حوریـة .2

 . جامعة منتوري :قسنطینة.رسالة ماجستیر .دراسيوضعیة فشل 

ــــة.)2007(.بورنـــــان ســـــامیة .3 ـــن الطلبـ ــ ــــة م ــــدى عینـ ــــي لـ ــــرض العقلـ ــــة للمـ ــــورات االجتماعیـ  التصـ

 . جامعة محمد خضر :بسكرة.رسالة ماجستیر.الجامعیین

ـــي اختیـــار.)2012(.بوزیبـــة ســـناء .4 التخصـــص  مـــدى مســـاهمة التصـــورات واالنتظـــارات المهنیـــة ف

 . جامعة باجي مختار :عنابة.رسالة ماجستیر .الدراسي المهني

ــــــر .5 ــــــوافي زهی ــــــد ال ـــــب.)2008(.بوســــــنة عب ـــــدى الطالـ ـــــار لـ ـــــاهرة االنتحـ ـــــاعي لظـ ــــور االجتمـ  التصــ

 . جامعة منتوري :قسنطنة.أطروحة دكتوراه.الجامعي

التصـورات االجتماعیـة لألسـاتذة اتجـاه ظـاهرة الفشـل المدرسـي فـي التعلـیم .)2011(.جردیر فیروز .6

 . جامعة جیجل .رسالة ماجستیر.الثانوي

مجلــة . –مــدخل نظــري  –التصــورات االجتماعیــة ).2014.(جلــول، أحمــد والجمــوعي، مــؤمن بكــوش .7

 . العدد السادس. الدراسات والبحوث االجتماعیة

ــــرض العقلـــــي لــــدى األطبــــاء.)2012(.الحــــاج الشــــیخ ســــمیة .8 ــــة للم رســـــالة  .التصـــــورات االجتماعی

 . جامعة محمد خضر :بسكرة.ماجستیر

رســالة .  التصــورات االجتماعیــة للعنـف الرمــزي مـن خــالل الكتابــات الجداریـة ).2006.(عـامر نـورة .9

 . جامعة اإلخوة منتوري: قسنطینة.ماجستیر

األخصـائي النفسـي  العوامل األسریة التـي تجعـل الطفـل  فـي خطـر تصـورات).2010.(عبیدي سناء .10

 .قسنطینةجامعة . رسالة ماجستیر.في قسنطینة

الموهوب داخل  التصورات االجتماعیة لمعلمي المدارس االبتدائیة للطفل).2016(.عشیشي، نوري .11

  ). 1(العدد .المسیلة .مجلة الجامع. المجتمع الجزائري
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لتصــورات االجتماعیــة للســجین لــدى مســؤولي المؤسســات المتعاقــدة مــع ا.)2012.(هامــل، ســمیرة .12

جامعـة الحـاج :باتنـة .رسـالة ماجسـتیر.اج االجتمـاعي للمحبوسـینوزارة العدل وأثرها في إعـادة اإلدمـ

  .لخضر

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المیدانیة لدراسةإجراءات ا: الفصل الرابع

  

  تمهید

  .الدراسة االستطالعیة .1

  .منهج الدراسة .2

  .وعینته مجتمع الدراسة .3

  .أداة الدراسة .4

  .الخصائص السیكومتریة للألداة .5

  .أسالیب المعالجة اإلحصائیة .6

  

 خالصة الفصل 

  قائمة مراجع الفصل الرابع
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  :تمهید

مــن أهــم جوانــب البحــث ألنــه یقــوم بــربط الجانــب النظــري مــع الواقــع الفعلــي  المیــداني الجانــب یعتبــر

 المشــكل للدراســة، ولتحقیــق أهــداف البحــث وتوضــیح موضــوع الدراســة بشــكل مفصــل واإلجابــة علــى الســؤال

دراســــة  عبــــارة عــــن وكــــون العمــــل كــــان، دراســــة تطبیقیــــة تبعتهــــا قمنــــا بــــإجراء دراســــة اســــتطالعیةالمطــــروح 

التصورات االجتماعیة لألساتذة حول معیقات تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني فـي المرحلـة المتوسـطة كـان 

االختیـار علـى  عحصر هذه التصورات فكان البد من اللجوء إلى أداة قیاس ذات طابع كمـي، فوقـمن المهم 

    . االستمارة من أجل رصد هذه التصورات

  :الدراسة االستطالعیة-1

الدراســة االسـتطالعیة أساســا جوهریـا فــي إعـداد البحــوث وعنصـر هــام للعمـل المنهجــي المتماســك تعـد 

یمكــن التعــرف علــى حیثیــات الموضــوع وٕازالــة اللــبس كونهـا تبــین األبعــاد األساســیة فــي البحــث، فمــن خاللهـا 

  .والغموض في بعض الجوانب التي لم تكن واضحة من قبل

مرحلـــة استكشـــاف تهـــدف إلـــى توضـــیح بعـــض : "علـــى أنهـــا) 1995(حیـــث یعرفهـــا عمـــار بوحـــوش   

المفــاهیم وتحدیــد أولویــات المســائل والموضــوعات الجدیــدة بالبحــث أو جمــع معلومــات حــول المكانــة العلمیــة 

ــــــي یعــــــدها الباحــــــث ذات أهمیــــــة  إلجــــــراء بحــــــث عــــــن مواقــــــف الحیــــــاة العلمیــــــة أو حصــــــر المشــــــكالت الت

   )217، ص 2010عبیدي ، (...".خاصة

  المقابلة :أداتها -1-1

محادثـة موجهــة یقــوم بهــا : "المقابلـة علــى أنهــا) English English(حیـث یعــرف إنجلــش إنجلـش 

شــخص مــع شــخص آخــر، أو أشــخاص آخــرین، هــدفها إســثتارة أنــواع معینــة مــن المعلومــات الســتغاللها فــي 

  )110 ، ص2007عطوي، (". بحث علمي ولالستعانة بها على التوجیه والتشخیص والعالج

ـــة -1-2 ـــل المقابل انطالقـــا مـــن فرضـــیات وأهـــداف البحـــث الخاصـــة بالدراســـة، حاولنـــا تحدیـــد شـــبكة  :دلی

المقابلــة بهــدف تســهیل ســیر الدراســة االســتطالعیة وتوجیــه المســتجوبین نحــو الموضــوع المطــروح، حیــث تــم 

  .تسییر المقابلة من خالل تعلیمات شبكة المقابلة
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  : كیفیة سیر الدراسة االستطالعیة  -1-3

، علـى مسـتوى متوسـطة بوطغـان 2020فیفـري  25تم االنطالق في الدراسة االستطالعیة بدایـة مـن 

حسـب ": حیث اكتفینا بطرح سؤال عام واحد علیهم وكـان كـاآلتيجیجل الطاهر بن علي بلدیة تاكسنة والیة 

وكانـت معظـم اسـتجاباتهم  ، "راتیجیة الـتعلم التعـاوني؟رأیك ما هي المعیقات التي تراها تعترضك لتطبیق إسـت

  .تصب حول أبعاد الدراسة المحددة مسبقا

) 07(ذكـــور و) 03(أســـاتذة مـــن التعلـــیم المتوســـط مـــن بیـــنهم ) 10(كـــان عـــدد األفـــراد المســـتجوبین   

إنــاث، حیــث كــان هــذا العــدد كافیــا لتجمیــع المعلومــات الالزمــة حــول طبیعــة الموضــوع المطــروح مــن جهــة 

بنائهـــا وعـــدم ظهـــور اســـتجابات جدیـــدة، وبدایـــة ظهـــور تكـــرار نفـــس االســـتجابات لشـــبكة المقابلـــة التـــي قمنـــا ب

  :االستطالعیةمسبقا، والجدول التالي یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة 

  .توزیع أفراد عینة الدراسة االستطالعیة): 01(جدول رقم 

       

  

  

  : نتائج الدراسة االستطالعیة -1-4

حسـب رأیـك مـا هـي المعیقـات التـي : "اسـتجابات األسـاتذة علـى السـؤال التـاليالجدول التالي یوضح   

  ".تراها تعترضك لتطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني؟

  

  

  

  

  

  %النسب المئویة  التكرارات  الجنس

  30  3  ذكور

  70  7  إناث

  100  10  المجموع
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  .استجابات األساتذة عن السؤال العام): 02(جدول رقم 

النسب المئویة   التكرارات  استجابات األساتذة

%  

  20  2  .طول المنهاج-1

  20  2  .ضیق الوقت -2

  20  2  .الفوضى داخل القسم -3

  50  5  .اإلتكالیة واالعتماد على الغیر في العمل -4

  10  1  .عدم توفر قاعة مجهزة -5

  20  2  .نقص الوسائل التعلیمیة -6

  10  1  .التالمیذ باألعمال الموكلة لهم التزامعدم  -7

  30  3  .اكتظاظ الصفوف الدراسیة -8

  30  3  .التعاونيلیست كل الدروس صالحة للعمل  -9

  10  1  .صعوبة في تقییم التالمیذ -10

عـــــدم القـــــدرة علـــــى الكشـــــف عـــــن الفـــــروق الفردیـــــة بـــــین  -11

  .التالمیذ

2  20  

بالنســــبة لتالمیــــذ الســــنة األولــــى متوســــط هنــــاك معــــارف  -12

جدیــــدة تســــتدعي شــــرح األســــتاذ ممــــا یــــؤدي إلــــى فشــــل العمــــل 

  .باألفواج

1  10  

مــن خــالل النتــائج المتوصــل إلیهــا انطالقــا مــن اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة االســتطالعیة حــول 

ســؤال المقابلــة تــم اإلطــالع جزئیــا علــى تصــورات أســاتذة التعلــیم المتوســط حــول معیقــات تطبیــق إســتراتیجیة 

  : التعلم التعاوني، كما سنبین ذلك في جملة من النتائج التالیة

حســب رأیــك مــا هــي المعیقــات التــي (اكتفینــا بســؤال رئیســي كــان مفتوحــا والمتمثــل فــي علــى اعتبــار أننــا  -

كانت معظـم اإلجابـات تحمـل تصـورات محـددة ومعینـة  ،)تراها تعترضك لتطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني؟

نـــة تطبیـــق إســـتراتیجیة الـــتعلم التعـــاوني، والمالحـــظ أن معظـــم هـــذه التصـــورات لـــدى أفـــراد العیحـــول معیقـــات 

واالعتمــاد علــى الغیــر فــي العمــل التعــاوني مــن قبــل التالمیــذ مــن أهــم االســتطالعیة تشــیر إلــى أن اإلتكالیــة 

ـــتعلم التعـــاوني بالدرجـــة األولـــى بنســـبة  ، أمـــا بعـــض % 50المعیقـــات التـــي تعتـــرض األســـاتذة فـــي تطبیـــق ال

صـالحة للعمـل التعـاوني اإلجابات كانت تتمحور حول اكتظاظ الصـفوف الدراسـیة، وأنـه لیسـت كـل الـدروس 



 المیدانیة لدراسةا اإلجراءات                           الفصل الرابع                                   
 

66 
 

، فیمــا كانــت اإلجابــات األخــرى تشــیر إلــى طــول المنهــاج الدراســي، ضــیق الوقــت، الفوضـــى % 30بنســبة 

 20داخل القسم، نقص الوسائل التعلیمیة، عدم القدرة على الكشـف عـن الفـروق الفردیـة بـین التالمیـذ بنسـبة 

جهـزة، عـدم التـزام التالمیـذ باألعمـال الموكلـة ، أما بقیة اإلجابات فكانت تتمحـور حـول عـدم تـوفر قاعـة م%

لهــم، صــعوبة فــي تقیــیم التالمیــذ، هنــاك معــارف جدیــدة تســتدعي شــرح األســتاذ ممــا یــؤدي إلــى فشــل العمــل 

  .% 10باألفواج بنسبة 

  .تماد على هذه النتائج في ضبط الفرضیات وبناء االستمارةوقد تم االع

  : منهج الدراسة – 2

العلمیــة بــاختالف طبیعــة الموضــوعات المطروحــة للدراســة، فاختیــار المــنهج یتوقــف تختلــف المنــاهج 

  .على نوع الظاهرة المراد دراستها واإلشكالیة المطروحة وفروضها وكذا بعض االعتبارات المتعلقة بالمعاینة

الــــذي یســــتعمل لتشــــخیص المشــــكالت أو " المــــنهج الوصــــفي"وفــــي هــــذا البحــــث لجأنــــا إلــــى اســــتخدام 

مـن أدوات موضــوعیة، كمــا أنــه یتناســب أیضــا مــع موضــوع تشخیصــا علمیــا، بقــدر مــا یتــوفر علیــه  الظـواهر

الطریقــة التـي یقــوم مـن خاللهــا الباحــث برصـد ومتابعــة دقیقـة للظــاهرة أو حــدث : "دراسـتنا، حیــث یعـرف بأنــه

اهرة أو معـــین بطریقـــة كمیـــة أو نوعیـــة فـــي فتـــرة زمنیـــة معینـــة أو عـــدة فتـــرات، مـــن أجـــل التعـــرف علـــى الظـــ

 ".الحــدث مــن حیــث المحتــوى والمضــمون، والوصــول إلــى نتــائج وتعمیمــات تســاعد فــي فهــم الواقــع وتطــویره

  )66، ص 2010علیان، غنیم، (

  :مجتمع الدراسة وعینته – 3

بــدائرة تاكســنة  یتكــون مجتمــع الدراســة الكلــي مــن جمیــع أســاتذة التعلــیم المتوســط :مجتمــع الدراســة -3-1

موزعـون  )2019/2020(أستاذا والـذین یزاولـون عملهـم فـي السـنة الدراسـیة  )238(والبالغ عددهم والیة جیجل 

  : متوسطات وهي كاآلتي )8( على
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  توزیع األساتذة على متوسطات دائرة تاكسنة): 03(جدول رقم 

  عدد األساتذة  اسم المتوسطة

  19  بوضغان الطاهر بن علي

  27  بوشعایب عمار

  24  بوجوجو أحمد

  47  زرماني رابح

  30  عمیروش مبارك

  28  بوغنوط رابح

  32  بیوط محمد بن علي

  31  بویدر فرحات

  238  المجموع

  :عینة الدراسة -3-2

جزء من مجتمـع البحـث العلمـي، یختارهـا الباحـث بأسـالیب مختلفـة، وتضـم عـددا : "تعرف العینة بأنها

  )91، ص 2010العزیز الدعیاج، إبراهیم عبد (".من األفراد من المجتمع األصلي للبحث

، حیــث قمنــا باختیــار عــدد مــن األســاتذة الــذین )الصــدفة(بطریقــة عرضــیة  وتــم اختیــار عینــة الدراســة  

م إلــى غایــة  2020أوت  02 كمــا بــدأنا بتوزیــع االســتمارة إلكترونیــا یــوم . عثرنــا علــیهم فــي مــدة زمنیــة محــددة

 23ونظــرا لعــدم اكتمــال العــدد أعــدنا توزیعهــا ورقیــا یــوم  اســتجابة، )62(حیــث تحصــلنا علــى  2020أوت  22

استمارة، لیصبح العدد الكلـي لعینـة الدراسـة األساسـیة  )54(استمارة، وتم استرجاع  )91(وعددها  2020أوت 

  . استمارة )116(

، والــذي )-19-كوفیــد ( كونهــا تتناســب مــع الوضــع الصــحي  هــذه الطریقــة فــي المعاینــة وقــد اخترنــا  

  .ینا اختیار هذا النوع من العیناتفرض عل

  

  

  



 المیدانیة لدراسةا اإلجراءات                           الفصل الرابع                                   
 

68 
 

  :خصائص أفراد العینة -3-3

  :الجنس -

  توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس): 04(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  الجنس

  27.58  32  ذكر

  72.41  84  أنثى

  100  116  المجموع

   

 ـالدراســة مــن اإلنــاث والمقــدر عــددهم بــأن أغلبیــة أفــراد عینــة ) 04(نالحــظ مــن خــالل الجــدول رقــم 

وهي أعلى نسبة فـي الجـدول مـن إجمـالي العینـة، أمـا الـذكور فقـد ) % 72.41(ـ أستاذة بنسبة تقدر ب) 84(

  .من إجمالي العینة) % 27.58(أستاذا بنسبة ) 32(بلغ عددهم 

  :سنوات الخبرة -

  توزیع أفراد العینة حسب سنوات الخبرة): 05(جدول رقم 

  %النسب المئویة   التكرار  الخبرة سنوات

  30.17  35  سنوات 05أقل من 

  43.10  50  سنوات 10إلى  05من 

  26.70  31  سنوات 10أكثر من 

  100  116  المجموع

ـــذین خبـــرتهم المهنیـــة أقـــل مـــن ) 05(حـــظ مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم نال ـــغ  5أن األســـاتذة ال ســـنوات بل

إلــى  05أمــا األســاتذة الــذین خبــرتهم المهنیــة تتــراوح مــن ، )% 30.17(أســتاذا بنســبة تقــدر ب) 35(عـددهم 

وهـي أعلـى نسـبة فـي الجـدول مـن إجمـالي ) % 43.10(أسـتاذا بنسـبة بلغـت ) 50(سنوات بلغ عـددهم  10

أســـتاذا بنســـبة تقـــدر ) 31(ســـنوات فقـــد بلـــغ عـــددهم  10العینـــة، أمـــا األســـاتذة الـــذین خبـــرتهم المهنیـــة تفـــوق 

  .ي الجدول من إجمالي العینةوهي أخفض نسبة ف) % 26.70(ب
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   :أداة الدراسة -4

لتحقیــق أهــداف الدراســة قمنــا بإعــداد اســتمارة للكشــف عــن تصــورات األســاتذة حــول معیقــات تطبیــق 

إستراتیجیة التعلم التعاوني، موجهة ألساتذة التعلیم المتوسط في متوسطات دائرة تاكسـنة والیـة جیجـل، حیـث 

إحـــدى وســــائل البحـــث العلمــــي التـــي تســــتعمل علـــى نطــــاق واســـع مــــن أجــــل ": تعـــرف االســــتمارة علـــى أنهــــا

  الحصــول علــى بیانــات أو معلومــات تتعلــق بــأحوال النــاس أو میــولهم أو اتجاهــاتهم ودوافعهــم أو معتقــداتهم

وهــي أداة تتضــمن مجموعــة مــن األســئلة والجمــل الخبریــة التــي یطلــب مــن المفحــوص اإلجابــة عنهــا بطریقــة 

  ) 99، ص 2007عطوي، ( ".سب أغراض البحثیحددها الباحث ح

وتم یناء االستمارة انطالقا من مراجعة األدب النظـري والدراسـات السـابقة، حیـث اعتمـدنا علـى األدب 

النظري فیما كتبه الباحثون من معیقات وصعوبات تواجه التعلم التعاوني في عملیة التعلـیم مـن أمثـال كتـاب 

وغیرهــــا مـــن الكتـــب، أمـــا الدراســـات الســـابقة فــــتم ) 2008(ن بـــدیروكریمـــا) 2015(إیمـــان عبـــاس الخفـــاف 

  .على نتائج الدراسة االستطالعیة بالدرجة األولى، كما اعتمدنا كذلك )2010(االعتماد على دراسة نصار

   :خطوات بناء االستمارة -4-1

 بناء بنود االستمارة والتي نحاول من خاللها قیاس استجابات المبحوثین. 

 بند) 52(محاور وتكونت من) 3(رة في صورتها األولیة مقسمة إلى كانت االستما. 

  ).4إلى  1من (یضم البیانات الشخصیة للمبحوثین ویشتمل على الفقرات : المحور األول -

  ).22 إلى 5من(ة بالمعلم ویشمل على الفقرات یضم المعیقات المتعلق: المحور الثاني -

  ).42 إلى 23من (المتعلقة بالمتعلم ویشمل على الفقرات یضم المعیقات : المحور الثالث -

  ).52 إلى 43 من (یضم المعیقات المتعلقة بالمنهاج الدراسي ویشمل على الفقرات : المحور الرابع -

  جیجل–عرض االستمارة على مختصین ومحكمین تربویین بجامعة تاسوست- 

  النهـائي واشـتملت علـى نفـس المحـاور لكـن قمنـا آراء المحكمین تـم تعـدیل االسـتمارة فـي شـكلها في ضوء

 :بحذف وتعدیل وٕاضافة بعض البنود وقد اشتملت االستمارة في صورتها النهائیة على

  .)الجنس و الخبرة( تین مل على فقر تیضم البیانات الشخصیة ویش: المحور األول -

  ).12إلى  1من (یضم المعیقات المتعلقة بالمعلم ویشمل على الفقرات : المحور الثاني -

  ).31إلى  13من (یضم المعیقات المتعلقة بالمتعلم ویشمل على الفقرات : المحور الثالث -
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  ).40إلى  32من (یضم المعیقات المتعلقة بالمنهاج الدراسي ویشمل على الفقرات : المحور الرابع -

  المراجعة النهائیة لالستبانة من طرف المختص تم توزیعها على أفراد العینةبعد. 

  :طریقة التصحیح -4-2

 3وتـم التقیـیم مـن ). موافـق –محایـد  –غیـر موافـق ( تم اعتماد ثـالث اختیـارات فـي هـذه االسـتمارة   

  :درجات لكل إختیار كما في الجدول التالي 1إلى 

  طریقة التصحیح): 06(جدول رقم 

  موافق  محاید  غیر موافق  االستجابة

  3  2  1  الدرجة

درجــات وأدنــى تــدرج هــو درجــة واحــدة، وتكــون الــدرجات  3ولقــد أعطیــت أعلــى تــدرج فــي الموافقــة   

بقیمــة المــدى   2=1-3المــدى لالســتبیان حیــث أن المــدى ثــم حســاب ) 1-2-3(مرتبــة ترتیبــا تنازلیــا مــن 

  .طول فئة االستبیانوهو  3/2=  0.66ینتج  3على الفئات وهو 

  یوضح طول المدى): 07(جدول رقم 

  الدرجة  السّلم  الفئات

  منخفضة  غیر موافق  1.66 - 1

  متوسطة  محاید  2.33 – 1.67

  مرتفعة  موافق  3 - 2.34

  :السیكومتریة لألداةخصائص ال -5

الدراسـة، ینبغــي حتـى تكـون النتــائج المتحصـل علیهـا بواســطة أي أداة مـن أدوات جمـع البیانــات فـي   

  .شروطها السیكومتریة التأكد من صحة

  :حساب ثبات االستمارة -5-1

، وبالتـالي فقــد  22اص��دار  )SPSS(اسـتخدمنا البرنـامج اإلحصــائي للعلـوم اإلنســانیة واالجتماعیـة 

یشــیر إلــى و  )0.80(تــم االعتمــاد علــى حســاب معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ وتحصــلنا علــى النتیجــة المقــدرة 

  .أنه معامل ثبات مقبول ألغراض الدراسة الحالیة
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   :صدق االستمارة -5-2

أعضــاء مــن هیئـــة ) 3(تــم عــرض االســتمارة علــى مجموعـــة مــن المحكمــین تألفــت مــن  :صــدق المحكمــین

التـــدریس المختصـــین بكلیـــة العلـــوم االجتماعیـــة واإلنســـانیة بالقطـــب الجـــامعي تاسوســـت وقـــد اســـتجبنا آلراء 

بنـد ) 42(دیل االستبانة من حذف وتعدیل وٕاضـافة لتكـون فـي شـكلها النهـائي مكونـة مـن المحكمین إذ تم تع

  .محاور) 3(موزعة على 

   :أسالیب المعالجة اإلحصائیة -6

  ).الخبرة -الجنس(التكرارات والنسب المئویة استخدمناها لمعرفة خصائص أفراد العینة  -

أسـاتذة التعلــیم المتوسـط بـدائرة تاكســنة مـن خــالل االتجـاه العـام الســتجابات  لمعرفــة :المتوسـط الحسـابي -

 .تصوراتهم حول معیقات تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني

اســتخدم لمعرفــة درجــة تشــتت القــیم عــن المتوســط الحســابي وتــم حســاب االنحــراف  :االنحــراف المعیــاري -

  .المعیاري لكل محور

أسـاتذة التعلـیم المتوسـط  تصورات الختبار الفروق في ONE WAY ANOVA: األحادي تحلیل التباین -

  .حسب الخبرة معیقات تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاونيل
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  نتائج الدراسة ومناقشة عرض – 1

  نتائج المحور األول ومناقشة عرض -1-1

  األول المحور نتائج عرض -1-1-1

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة استجابات األساتذة على كل بند ): 08(جدول رقم 

  من بنود المحور األول

رقم 

  العبارة

المتوسط   العبارات  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  الدرجة

غیاب الدورات التدریبیة في مجال التعلم   4  1

  .التعاوني

  مرتفعة  0.73  2.53

نقص في اهتمام المعلم بتطبیق التعلم   11  2

  .التعاوني

  متوسطة  0.84  1.98

صعوبة ضبط التالمیذ أثناء التعلم   8  3

  .التعاوني

  مرتفعة  0.86  2.34

التخوف من اكتساب المتعلم المعارف   12  4

  .بطریقة خاطئة بواسطة زمالئه

  متوسطة  0.91  1.78

عدم توفر الظروف المالئمة للمعلم   1  5

  .لتطبیق التعلم التعاوني

  مرتفعة  0.65  2.70

التحفظ من صعوبة تطبیق التعلم التعاوني   5  6

  .في بعض المواد الدراسیة

  مرتفعة  0.71  2.49

  مرتفعة  0.84  2.47  .صعوبة إدارة الوقت في التعلم التعاوني  6  7

صعوبة وضع العدد المناسب للمجموعات   3  8

نظرا للعدد الكبیر للتالمیذ في القسم 

  .الواحد

  مرتفعة  0.77  2.57

الصعوبة في تقییم كل تلمیذ على حدى   2  9

  .في المجموعة التعاونیة

  مرتفعة  0.71  2.62

  مرتفعة  0.81  2.43التركیز على التقویم الجماعي على   7  10
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 حساب التقویم الفردي داخل مجموعة

  .العمل التعاونیة

صعوبة الكشف عن الفروق الفردیة بین   9  11

  .التالمیذ

  متوسطة  0.92  2.24

نقص في إلمام المعلم بمبادئ إستراتیجیة   10  12

  .التعلم التعاوني

  متوسطة  0.88  2.09

  مرتفعة  0.22  2.42  الكلیةالدرجة 

  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة استجابات األساتذة ) 08(یوضح الجدول رقم   

على المعیقات التي تتعلق بالمعلم من حیث كل بند من بنود المحور األول، حیث یتضح أن معظم البنود 

وانحراف ) 2.70(الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر ب ) 05(جاءت بدرجة مرتفعة، بحیث احتل البند 

، والذي یشیر إلى أن عدم توفر الظروف الالزمة للمعلم من أهم المعیقات المتعلقة )0.65(معیاري 

بدرجة معیاریة مرتفعة ومتوسط ) 09(بالمعلم والتي تعیق تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني، ویلیه البند 

عوبة في تقییم كل تلمیذ على والذي یشیر إلى الص) 0.71(وانحراف معیاري ) 2.62(قدر ب حسابي 

) 08(حدى في المجموعة التعاونیة یمنع من تطبیق التعلم التعاوني داخل غرفة الصف، ثم یلیها البند 

والذي یشیر إلى ) 0.77(وانحراف معیاري ب ) 2.57(بدرجة معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدر ب 

ود صعوبة في وضع العدد المناسب للمجموعات أن المعلم ال یستطیع تطبیق التعلم التعاوني نظرا لوج

بدرجة معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي ) 01(بسبب العدد الكبیر للتالمیذ في القسم الواحد، ثم یلي البند 

وهو بند یشیر إلى أن غیاب الدورات التدریبیة في مجال ) 0.73(وانحراف معیاري ب ) 2.53(قدر ب 

بدرجة معیاریة مرتفعة ) 06(تطبیق التعمل التعاوني، وبعده یأتي البند التعلم التعاوني یمنع المعلم من 

، والذي یشیر إلى أن عدم تطبیق المعلم )0.71(وانحراف معیاري ب) 2.49(ومتوسط حسابي قدر ب

بدرجة ) 07(للتعلم التعاوني راجع إلى التحفظ من صعوبة تطبیقه في بعض المواد الدراسیة، ویلیه البند 

إلى أن والذي یشیر ) 0.84(وانحراف معیاري قدر ب) 2.47(فعة وبمتوسط حسابي قدر ب معیاریة مرت

) 10(یعیق المعلم في تطبیقه داخل الغرفة الصفیة، ثم یلیه البند صعوبة إدارة الوقت في التعلم التعاوني 

إلى أنه والذي یشیر ) 0.81(ـوانحراف معیاري ب) 2.43(بدرجة معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدر ب

من معیقات تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني المتعلقة بالمعلم التركیز على التقویم الفردي داخل مجموعة 
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 وانحراف) 2.34(بدرجة معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدر ب) 03(العمل التعاونیة، وبعده یأتي البند 

ثناء التعلم التعاوني یعیق تطبیقه في والذي یشیر إلى أن صعوبة ضبط التالمیذ أ) 0.86(ـ معیاري ب

وانحراف معیاري ) 2.24(بدرجة معیاریة متوسطة وبمتوسط حسابي قدر ب ) 11(الصف، ثم یلیه البند 

یجعل المعلم ال یطبق والذي یشیر إلى أن صعوبة الكشف عن الفروق الفردیة بین التالمیذ ) 0.92(ب

في آخر مرتبة بدرجة معیاریة متوسطة وبمتوسط ) 12(بند التعلم التعاوني في الصف الدراسي، ثم یلیه ال

والذي یشیر إلى أن النقص في إلمام المعلم بمبادئ ) 0.88(وانحراف معیاري ب) 2.09( ـحسابي قدر ب

  .من أحد المعیقات التي تعیق تطبیق هذا النوع من التعلم إستراتیجیة التعلم التعاوني

  مناقشة نتائج المحور األول -1-1-2

تبین لنا أنه توجد هناك معیقات تتعلق ) 07(فمن خالل النتائج المتوصل إلیها في الجدول رقم 

، حیث سجلت حسب تصورات األساتذة بالمعلم لتطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني في المرحلة المتوسطة

سطات حسابیة ، والتي جاءت بمتو "المعیقات المتعلقة بالمعلم"استجابات األساتذة على عبارات محور 

  ).0.22(وانحراف معیاري) 2.42(ـ مرتفعة حیث قدر المتوسط الحسابي الكلي ب

إلى أن أغلبیة المعلمین یواجهون صعوبات في تطبیق التعلم التعاوني  في ذلك وقد یعود السبب 

الفوضى داخل الغرفة الصفیة تتعلق بالوقت والتخطیط والتنظیم والتسییر، إضافة إلى خوفهم من إثارة 

والشغب أثناء عمل  المجموعات التعاونیة والضغوط النفسیة والمنهیة التي یعانون منها في عملیة 

إلى مجموعة من ) 2008، ربیع محمد وزمیله 2015إیمان عباس الخفاف (التدریس، حیث یشیر كل من 

یة النظریة وندرة امتالكه المعیقات التي تعرقل عملیة التعلم التعاوني تتعلق بالمعلم منها افتقاره للخلف

للمهارات المطلوبة كمهارة إدارة الوقت، وكثرة األعباء الملقاة على كاهل المعلمین مما یمنع من التحضیر 

للتعلم التعاوني وكذلك نقص إدراك دورهم في التخطیط وتنسیق العالقات االجتماعیة والتقییم في التعلم 

  .التعاوني

التي أشارت إلى أن المعلمین یواجهون ) 2009إیردیم (راسة وتتفق هذه الدراسة مع نتائج د

صعوبات مرتبطة بكیفیة استخدام التعلم التعاوني داخل الصف مثل وضع مجموعات التعلم التعاوني، كما 

التي أشارت إلى أن أهم المعیقات والصعوبات المدركة ) 2010جلیس وبویل (تتفق أیضا مع نتائج دراسة 
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  في تركیز التالمیذ على التفاعل االجتماعي أثناء استخدام هذه اإلستراتیجیةلدى المعلمین كانت 

  .والصعوبات المرتبطة بالتخطیط لحصة التعلم التعاوني

  المحور الثانينتائج  مناقشة و عرض -1-2

 الثاني المحور نتائج عرض -1-2-1

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة استجابات األساتذة على كل بند ): 09(جدول رقم 

  الثانيمن بنود المحور 

رقم 

  العبارة

المتوسط   العبارات  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  الدرجة

وجود خالفات مسبقة مع أحد أعضاء   14  13

  .مجموعة التعلم

  متوسطة  0.85  2.17

خطوات العمل التعاوني لدى عدم وضوح   8  14

  .بعض المجموعات

  مرتفعة  0.81  2.48

هیمنة التالمیذ ذوي القدرات العلیا على عمل   2  15

  .المجموعة التعاونیة

  مرتفعة  0.54  2.81

النقص في مشاركة بعض التالمیذ في التعلم   3  16

  .التعاوني

  مرتفعة  0.56  2.79

  مرتفعة  0.78  2.37  .التعاونيضعف الثقة بین التالمیذ في العمل   11  17

التأثیر السلبي على العمل الجماعي من   5  18

طرف بعض التالمیذ غیر الراغبین في 

  .المشاركة

  مرتفعة  0.72  2.62

  مرتفعة  0.79  2.46  .غیاب الجدیة في العمل التعاوني  9  19

إثارة بعض التالمیذ للفوضى أثناء التعلم   6  20

  .التعاوني

  مرتفعة  0.70  2.60

وجود أعضاء یعملون واآلخرون العكس مما   1  21

  .یؤثر سلبا على عمل المجموعة

  مرتفعة  0.49  2.83

عدم التزام أعضاء المجموعة بإتمام العمل   4  22

  .مع الزمالء حتى النهایة

  مرتفعة  0.66  2.68
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صعوبة تحكم التالمیذ في الوقت داخل   7  23

  .المجموعة التعاونیة

  مرتفعة  0.73  2.58

  مرتفعة  0.83  2.38  .عدم تقبل النقد من طرف بعض التالمیذ  10  24

  متوسطة  0.92  2.06  .التصرف بعدوانیة عند االختالف في األفكار  15  25

صعوبة توزیع األعمال فیما بین أعضاء   16  26

  .المجموعة

  متوسطة  0.90  2

الصراع القائم بین أفراد المجموعة التعاونیة   17  27

  .لتحدید القائد

  متوسطة  0.86  1.85

الصراع الناتج عن المنافسة بین أعضاء   15  28

  .المجموعة التعاونیة

  متوسطة  0.91  2.06

  متوسطة  0.86  2.19  .الصراع إلثبات القدرات الفردیة بین التالمیذ  13  29

الشعور بالتهمیش لدى بعض أفراد المجموعة   12  30

  . التعاونیة بسبب الفروق الفردیة

  مرتفعة  0.35  2.36

  مرتفعة  0.35  2.40  الدرجة الكلیة

 

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة استجابات األساتذة  المتوسطات) 09(یوضح الجدول رقم  

حول المعیقات التي تتعلق بالمتعلم من حیث كل بند من بنود المحور الثاني، حیث یتضح أن معظم 

) 2.83(الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر ب ) 21(البنود جاءت بدرجة مرتفعة، فقد احتل البند 

ذي یشیر إلى أن وجود أعضاء یعملون واآلخرون العكس یؤثر سلبا وال) 0.49(واالنحراف معیاري ب

وانحراف ) 2.81(بدرجة معیاریة مرتفعة ومتوسط حسابي قدر ب) 15(على عمل المجموعة، ویلیه البند 

والذي یشیر إلى أن هیمنة التالمیذ ذوي القدرات العلیا على المجموعة التعاونیة یعیق ) 0.45(معیاري 

) 2.79(بدرجة معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي مرتفع قدر ب) 16(تعاوني، ثم یلیها البند تطبیق التعلم ال

والذي یشیر إلى أن النقص في مشاركة بعض التالمیذ في التعلم التعاوني ) 0.56(وانحراف معیاري 

بدرجة معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي ) 22(یعتبر سبب یعیق تطبیقه داخل الصف، ثم یلي البند 

مع والذي یشیر إلى أن عدم التزام أعضاء المجموعة بإتمام العمل ) 0.66(وانحراف معیاري ) 2.68(

الزمالء حتى النهایة یعتبر عامل من العوامل التي تعیق تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني، ثم یلي البند 

والذي یشیر إلى أن ) 0.72(وانحراف معیاري ) 2.62(بدرجة معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي ) 18(
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التأثیر السلبي على العمل الجماعي من طرف بعض التالمیذ غیر الراغبین في المشاركة یمنع من نجاح 

بدرجة معیاریة مرتفعة وبمتوسط ) 20(التعلم التعاوني وبالتالي یعتبر عائق یمنع من تطبیقها، ثم یلي البند

إثارة بعض التالمیذ للفوضى أثناء التعلم  ى أنوالذي یشیر إل) 0.70(وانحراف معیاري ) 2.60(حسابي 

بدرجة معیاریة مرتفعة ) 23(التعاوني یعتبر عائق یجعل األستاذ ال یطبقها أثناء الدرس، ثم یلي البند 

والذي یشیر إلى أن صعوبة تحكم التالمیذ ) 0.73(وانحراف معیاري ) 2.58(وبمتوسط حسابي قدر ب

بدرجة ) 14(یعیق تطبیق التعلم التعاوني، فیما یلي البندة كذلك في الوقت داخل المجموعة التعاونی

عدم والذي یشیر إلى أن ) 0.81(وانحراف معیاري ) 2.48(ب  معیاریة مرتفعة ومتوسط حسابي قدر

من المعیقات التي تحد من تطبیق التعلم  وضوح خطوات العمل التعاوني لدى بعض المجموعات

) 0.79(وانحراف معیاري ) 2.46(رجة معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي بد) 19(ثم یلي البند  التعاوني،

بدرجة ) 24(، ثم یلي البند التعاوني یعیق تطبیق التعلم غیاب الجدیة في العملوالذي یشیر إلى أن 

عدم والذي یشیر إلى أن ) 0.83(وانحراف معیاري ) 2.38(معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدر ب

هو من أهم العوائق التي تعیق تطبیق التعلم التعاوني داخل الصف،  بعض التالمیذتقبل النقد من طرف 

) 0.78(وانحراف معیاري ) 2.37(بدرجة معیاریة كذلك مرتفعة وبمتوسط حسابي ) 17(ثم یلي البند 

 سبب یمنع من تطبیق التعلم التعاوني، ثم ضعف الثقة بین التالمیذ في العمل التعاونيوالذي یشیر إلى أن

والذي ) 0.86(وانحراف معیاري ) 2.36(بدرجة معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدر ب) 30(یلي البند 

یعتبر كذلك  الشعور بالتهمیش لدى بعض أفراد المجموعة التعاونیة بسبب الفروق الفردیةیشیر إلى أن 

ة ومتوسط حسابي قدر بدرجة معیاریة متوسط) 29(سبب في إعاقة تطبیق التعلم التعاوني، ثم یلي البند 

والذي یشیر إلى أن الصراع إلثبات القدرات الفردیة بین التالمیذ من ) 0.91(وانحراف معیاري ) 2.19(ب

بدرجة معیاریة متوسطة وبمتوسط ) 13(معیقات تطبیق التعلم التعاوني والمتعلقة بالمتعلم، ثم یلي البند 

شیر إلى أن وجود خالفات مسبقة مع أحد والذي ی) 0.85(وانحراف معیاري ) 2.17(حسابي قدر ب

بدرجة معیاریة ) 28، 25(أعضاء مجموعة التعلم یعیق تطبیق التعلم التعاوني، في حین جاء البند 

على الترتیب ) 0.86، 0.92(وانحراف معیاري ) 2.06(متوسطة وبنفس المتوسط الحسابي والذي قدر ب

 لتعاوني التصرف بعدوانیة عند االختالف في األفكاروهي بنود تشیر إلى أن من معیقات تطبیق التعلم ا

بدرجة معیاریة ) 26(وكذلك الصراع الناتج عن المنافسة بین أعضاء المجموعة التعاونیة، ثم یلي البند 

والذي یشیر إلى أن صعوبة توزیع األعمال ) 0.92(وانحراف معیاري ) 2(متوسطة وبمتوسط حسابي 

في الرتبة ) 27(معیق من معیقات تطبیق التعلم التعاوني، ثم یلي البند  فیما بین أعضاء المجموعة یعتبر
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والذي یشیر ) 0.90(وانحراف معیاري ) 1.85(ـاألخیرة بدرجة معیاریة متوسطة ومتوسط حسابي قدر ب

  .إلى أن الصراع القائم بین أفراد المجموعة التعاونیة لتحدید القائد یعیق تطبیق التعلم التعاوني

 المحور الثاني نتائج مناقشة -1-2-2

تبین أنه توجد هناك معیقات تتعلق ) 08(فمن خالل النتائج التي تم التوصل إلیها في الجدول رقم 

، حیث سجلت حسب تصورات األساتذة بالمتعلم لتطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني في المرحلة المتوسطة

والتي جاءت بمتوسطات حسابیة " تعلقة بالمتعلمالمعیقات الم"استجابات األساتذة على عبارات محور 

  ).0.35(وبانحراف معیاري ) 2.40(مرتفعة، حیث قدر المتوسط الحسابي الكلي لهذا المحور بـ 

إلى نقص إدراك المتعلم بهدف التعلم التعاوني ونقص الخبرة والمعرفة  ذلكوقد یعود السبب في   

ي، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا األخیر له دور كبیر في لدیه في كیفیة ممارسة مهارات التعلم التعاون

إلى أن إلستراتیجیة التعلم ) 2017القحطاني (اكتساب  المتعلم مهارات التواصل واتخاذ القرار إذ یشیر 

  .التعاوني أثر كبیر في ذلك

إن عدم تمكن المتعلمین من هذه المهارة یثیر فیهم نوعا من الفوضى وهذا ما یصعب على   

مین تطبیق هذه اإلستراتیجیة، كما یرجع السبب في ذلك إلى عدم التزام الطلبة بالوقت المخصص المعل

إیمان عباس (لكل نشاط أثناء عملیة التعلم التعاوني وكذلك ضعف الثقة بینهم وهذا ما أشارت إلیه 

  .في كتابها) 2015الخفاف 

تي أشارت إلى أن الصعوبات التي ال) 2002فیمان وآخرون (وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة   

تواجه األساتذة أثناء تطبیق التعلم التعاوني كانت االنزعاج الناتج عن الطلبة أثناء االنخراط في نشاط 

  .التعلم التعاوني
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 المحور الثالثنتائج  ومناقشة عرض -3 -1

 الثالث المحور نتائج عرض -1-3-1

واالنحرافات المعیاریة ودرجة استجابات األساتذة على كل بند المتوسطات الحسابیة ): 10(جدول رقم 

   ثالثمن بنود المحور ال

رقم 

  العبارة

المتوسط   العبارات  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  الدرجة

  مرتفعة  0.64  2.75  .طول المنهاج الدراسي  1  31

  مرتفعة  0.82  2.36  .عدم وضوح أهداف المنهاج الدراسي  7  32

عدم فعالیة إستراتیجیة التعلم التعاوني بعض   4  33

  . المواضیع التعلیمیة

  مرتفعة  .069  2.62

الوقت المخصص للحصص غیر كافي لتطبیق   2  34

  .التعلم التعاوني

  مرتفعة  0.64  2.72

تصمیم معظم المناهج الدراسیة لتدریس األعداد   8  35

  .الكبیرة من التالمیذ

  متوسطة  0.80  2.31

تطبیق التعلم التعاوني مع بعض المواد صعوبة   3  36

  ).لغة عربیة، ریاضیات، تاریخ، فرنسیة(

  مرتفعة  0.63  2.65

قلة الوسائل التعلیمیة الموجهة لتطبیق التعلم   1  37

  .التعاوني

  مرتفعة  0.63  2.75

افتقار المنهاج الدراسي إلى التنظیم القائم على   5  38

  .التفاعل النشط للتالمیذ

  مرتفعة  0.74  2.50

إهمال إستراتیجیة التعلم التعاوني عند التخطیط   6  39

  .للمنهاج الدراسي

  مرتفعة  0.81  2.45

  متوسطة  0.84  2.28  صعوبة التقویم في التعلم التعاوني  9  40

  مرتفعة  0.35  2.40  الدرجة الكلیة
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استجابات األساتذة الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة  المتوسطات) 10(یوضح الجدول رقم   

على محور المعیقات التي تتعلق بالمنهاج الدراسي من حیث كل بند من بنود المحور، حیث یتضح أن 

الرتبة األولى بدرجة ) 37، 31(معظم البنود المشكلة للمحور جاءت بدرجة مرتفعة، حیث احتل البند 

على ) 0.63، 0.64(در بواالنحراف معیاري ق) 2.75(معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدر ب 

الترتیب، والذي یشیر إلى أن طول المنهاج الدراسي لبعض المواد وقلة الوسائل التعلیمیة الموجهة لتطبیق 

 التعلم التعاوني من المعیقات المتعلقة بالمنهاج الدراسي والتي تعیق تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني

) 2.72(رجة معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدر ببد) 34(داخل الصف الدراسي، ثم یلیها البند

الذي یشیر إلى أن الوقت الذي یخصصه المنهاج الدراسي للحصص غیر ) 0.64(وانحراف معیاري ب 

بدرجة معیاریة مرتفعة ) 36(وبعده یأتي البند كافي لتطبیق التعلم التعاوني الذي یعتبر من المعیقات، 

صعوبة تطبیق التعلم والذي یشیر إلى أن  ) 0.63(ف معیاري وانحرا) 2.65(وبمتوسط حسابي قدر ب

من معیقات تطبیق هذه ) لغة عربیة، ریاضیات، تاریخ، فرنسیة(التعاوني مع بعض المواد الدراسیة 

وانحراف معیاري ) 2.62(بدرجة معیاریة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدر ب) 33(اإلستراتیجیة، یلیه البند 

 دبعض الموا مع تطبیق التعلم التعاوني راجع إلى عدم فعالیتهذلك إلى أن عدم والذي یشیر ك) 0.69(ـ ب

وانحراف معیاري ) 2.50( قدر ب متوسط حسابيمرتفعة و بدرجة معیاریة ) 38(ثم یلي البند ، التعلیمیة

افتقار همن بین معیقات تطبیق التعلم التعاوني الخاصة بالمنهاج الدراسي والذي یشیر إلى أن) 0.74(ـ ب

 رتفعةبدرجة معیاریة م) 39(البند  ویأتي بعده،هذا األخیر إلى التنظیم القائم على التفاعل النشط للتالمیذ

إلى أن إهمال إستراتیجیة  والذي یشیر) 0.81(بوانحراف معیاري ) 2.45(ـ متوسط حسابي قدر ببو 

) 32(ي تعیق تطبیقه، ویلیه البندالتعلم التعاوني عند التخطیط للمنهاج الدراسي من بین المعیقات الت

والذي یشیر إلى أن ) 0.82(وانحراف معیاري ب) 2.36(ـ بدرجة معیاریة مرتفعة ومتوسط حسابي قدر ب

عدم وضوح أهداف المنهاج الدراسي یعرقل تطبیق التعلم التعاوني في الصفوف الدراسیة، ویلیه البند 

والذي یشیر ) 0.80(ـ وانحراف معیاري ب) 2.31(ـ بدرجة معیاریة متوسطة وبمتوسط حسابي قدر ب) 35(

تعتبر من بین معیقات تطبیق التعلم  األعداد الكبیرة من التالمیذناسب إلى أن تصمیم المناهج الدراسیة لت

في ) 40(التعاوني نظرا لكونه یتطلب عدد قلیل من التالمیذ من أجل سهولة تطبیقه، وبعده یلیه البند 

) 0.84(ـ وانحراف معیاري ب) 2.28(ـ ة معیاریة متوسطة ومتوسط حسابي قدر بالمرتبة األخیرة بدرج

والذي یشیر إلى صعوبة التقویم في التعلم التعاوني تعتبر هي األخرى من بین معیقات تطبیق هذا النوع 

  .من التعلم
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  المحور الثالثمناقشة نتائج  -2- 1-3

اتضح لنا أنه توجد هناك معیقات ) 09(ول رقم فمن خالل النتائج التي تم التوصل إلیها في الجد  

حسب تصورات  التعلم التعاوني في المرحلة المتوسطة استراتیجیةتتعلق بالمنهاج الدراسي لتطبیق 

والتي " المعیقات المتعلقة بالمنهاج الدراسي"، حیث سجلت استجابات األساتذة على عبارات محور األساتذة

وبانحراف ) 2.42(ـ حیث قدر المتوسط الحسابي الكلي لهذا المحور بجاءت بمتوسطات حسابیة مرتفعة، 

  ).0.22(معیاري 

المحتـوى فـي  التعاونیـة لنشـاطاتا و للطلبـة النشـط التفاعـلعـدم إدراج  إلـى ذلـكوقـد یعـود السـبب فـي 

مالئمــة المنــاهج الدراســیة لتطبیــق الــتعلم التعــاوني، كمــا یرجــع إلــى عــدم وضــوح  صــعوبةالدراســي، وكــذلك 

أهــداف هـــذا األخیـــر فـــي المنـــاهج الدراســـیة وتصـــمیمه یتماشـــى مـــع األعـــداد الكبیـــرة للتالمیـــذ، ویعتبـــر طـــول 

المنهــاج الدراســي وضــیق الوقــت ســبب رئیســي یعیــق تطبیــق الــتعلم التعــاوني كــون هــذه اإلســتراتیجیة تحتــاج 

  .قت طویل لتطبیقها والتخطیط لها وتقسیم الطلبة في مجموعات إلى غیر ذلكلو 

التي أشارت إلى أن أهم معوقات استخدام ) 2001الداوود (وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة 

التعلم التعاوني داخل الغرفة الصفیة كانت طبیعة المنهاج المستخدم وعدم توفر الوقت الكافي خالل 

التي أشارت إلى أن السبب الرئیسي في عدم ) 2002بّسام (یة، كما تتفق أیضا مع دراسة الحصة المدرس

  .استخدام التعلم التعاوني یتمثل في عدم توفر الوقت الكافي أثناء الحصة وزیادة عدد الطلبة في الصف

  عرض ومناقشة عامة لنتائج الفرضیة األولى -1-4

  :تنص على ما یليوالتي  :األولى الفرضیة نتائج عرض -1-4-1

حسب تصورات أساتذة التعلیم المتوسط تتمثل معیقات تطبیق استراتیجیة التعلم التعاوني بالدرجة 

األولى بالمعیقات المتعلقة بالمعلم ثم تلیها المعیقات المتعلقة بالمتعلم ثم المعیقات المتعلقة بالمنهاج 

  .الدراسي
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  .واالنحرافات المعیاریة ودرجة كل محور والدرجة الكلیة ككلالمتوسطات الحسابیة ): 11(جدول رقم  

المتوسط   المحاور  الرتبة  رقم المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  الدرجة

  مرتفعة  0.26  2.35  المعیقات المتعلقة بالمعلم 2  1

  مرتفعة  0.35  2.40  المعیقات المتعلقة بالمتعلم  1  2

المعیقات المتعلقة بالمنهاج   1  3

  الدراسي

  مرتفعة  0.35  2.40

  مرتفعة  0.22  2.42  الدرجة الكلیة

درجة لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة كل محور وا) 11(یوضح الجدول رقم 

  بدرجة معیاریة مرتفعة) 022(وانحراف معیاري ) 2,42(الكلیة ككل، حیث بلغ المتوسط الحسابي ككل 

حیث جاء المحور الثاني والثالث اللذان یعبران عن المعیقات المتعلقة بالمتعلم والمنهاج الدراسي في 

بدرجة معیاریة مرتفعة والتي ) 0,35(وانحراف معیاري قدر بــ ) 2,40(المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

الدرجة األولى هي المعیقات تشیر إلى أن أهم المعیقات التي تعیق تطبیق استراتیجیة التعلم التعاوني ب

المعیقات  التي تتعلق بالمتعلم والمنهاج الدراسي، وجاء المحور األول في المرتبة الثانیة والذي یعبر عن

بدرجة معیاریة مرتفعة، والتي ) 0,26(وانحراف معیاري ) 2,35(المتعلقة بالمعلم بمتوسط حسابي قدر بــ 

  .لتعلم التعاوني بدرجة أقل من سابقیهاتتعلق بالمتعلم هي األخرى تعیق تطبیق ا

   مناقشة عامة في ضوء الفرضیة األولى -1-4-2

حسب تصورات أساتذة التعلیم المتوسط تتمثل معیقات تطبیق استراتیجیة التعلم التعاوني بالدرجة 

المتعلقة بالمنهاج األولى بالمعیقات المتعلقة بالمعلم ثم تلیها المعیقات المتعلقة بالمتعلم ثم المعیقات 

  "الدراسي

تشیر نتائج الفرضیة األولى حسب تصورات أساتذة التعلیم المتوسط إلى وجود معیقات لتطبیق استراتیجیة 

التعلم التعاوني، إذ جاء محور المعیقات المتعلقة بالمتعلم ومحور المعیقات المتعلقة بالمنهاج الدراسي في 

  .لیه في المرتبة الثانیة محور المعیقات المتعلقة بالمعلمالمرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي، ی
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 عدد كبیروقد یرجع السبب في ذلك إلى طبیعة وخصوصیة المدرسة الجزائریة والمتمثلة في ظهور 

المتعلمین مما أدى إلى اكتظاظ الصفوف الدراسیة ویعرقل بذلك تشكیل المجموعات التعاونیة على  من

عاوني یتطلب وقت طویل في تنفیذه، وأن الوقت المسموح به للتدریس ال یكف اعتبار أن تطبیق التعلم الت

التي أشارت إلى أن أهم معیقات استخدام ) 2001الداوود (لتطبیق التعلم التعاوني، وهذا ما یتفق ودراسة 

التعلم التعاوني داخل الفصل الدراسي كانت طبیعة المنهاج المستخدم وعدم توفر الوقت الكافي خالل 

لحصة المدرسیة، كما قد یرجع السبب أیضا إلى خصوصیة المواد المدّرسة إذ توجد مواد یصلح تدریسها ا

باستخدام التعلم التعاوني وعلى العكس من ذلك توجد مواد ال یصلح تدریسها بهذا النوع من التعلم، ونجد 

هذا ما جعل المعیقات من أهم األسباب كذلك عدم تمكن المتعلمین من مهارات التعلم في مجموعات، و 

المتعلقة بالمنهاج الدراسي والمعیقات المتعلقة بالمتعلم حسب تصورات األساتذة تحتل المرتبة األولى، كما 

یرجع سبب احتاللها لهذه المرتبة كذلك إلى طبیعة تصورات أساتذة التعلیم المتوسط وتجاربهم الشخصیة 

البیئة الجزائریة، وكذلك كونهم یدرسون نفس المنهاج الدراسي في التعلیم وانتمائهم إلى نفس البیئة أال وهي 

  ....).وسائل تعلیمیة–مواد دراسیة  -أهداف–وقت (بما یتضمنه من 

تلت المرتبة الثانیة، ویعود ذلك إلى أن جهود حأما المعیقات المتعلقة بالمعلم فجاءت بدرجة أقل وا

تطبیق التعلم التعاوني تصطدم بواقع ندرة اإلمكانیات المدرسة الجزائریة واإلدارات المدرسیة المبذولة ل

والتسهیالت لممارسة التعلم التعاوني، وكذا ندرة الدورات التدریبیة الخاصة بتطبیقه، وانطالقا من النتائج 

المتوصل إلیها في الدراسة االستطالعیة فقد كانت مجمل المعیقات المتعلقة بالمعلم تصب حول صعوبة 

وعدم قدرته على الكشف عن الفروق الفردیة بینهم، إضافة إلى عدم قدرته على التحكم في  تقییمه للتالمیذ

التي ) 2009إردیم (الفصل الدراسي أثناء التعلم التعاوني، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

للتعلم استخدام المعلم  كیفیةأشارت إلى أن أهم المعیقات المدركة لدى المعلمین كانت تصب حول 

  .التعاوني داخل الصف ووضع المجموعات التعاونیة

والمعیقات المتعلقة بالمتعلم، هي أكثر " المعیقات المتعلقة بالمنهاج الدراسي" وكنتیجة لما سبق فإن

، ثم تأتي في المرتبة أال وهي المرحلة األولى رتبةمعیقات تطبیق استراتیجیة التعلم التعاوني واحتل نفس الم

  ".        المعیقات المتعلقة بالمعلم"الثانیة 
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 الفرضیة الثانیةنتائج  ومناقشة عرض -5 -1

ال توجد فروق دالة إحصائیا عند : "والتي تنص على ما یلي الثانیة الفرضیة نتائج عرض - 5-1- 1

αمستوى الداللة  = في درجة تحدید معیقات تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني بین أساتذة ) (0.05

 ".المتوسط تعزى لمتغیر الخبرةالتعلیم 

حول معیقات تطبیق استجابات األساتذة  نتائج تحلیل التباین األحادي لدرجات): 12(جدول رقم 

  إستراتیجیة التعلم التعاوني

مجموع   مصدر التباین  المحاور

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسطات 

  المربعات

 Fقیمة

  المحسوبة

قیمة 

الداللة 

  اإلحصائیة

مستوى 

  الداللة

المحور 

  األول

  0.05  0.083  2.548  0.168  2  0.33  بین المجموعات

  0.066  113  7.45  داخل المجموعات

    115  7.79  المجموع

المحور 

  الثاني

  0.05  0.116  2.198  0.275  2  0.55  بین المجموعات

  0.125  113  14.16  داخل المجموعات

    115  14.71  المجموع

المحور 

  الثالث

  0.05  0.116  2.198  0.275  2  0.551  بین المجموعات

  0.125  113  14.161  داخل المجموعات

    115  14.712  المجموع

المحسوبة بالنسبة للمحور األول الذي نص على  Fأن قیمة ) 12(نالحظ من خالل الجدول رقم 

وكان مستوى ) 2.548(قد بلغت " ال توجد هناك معیقات تتعلق بالمعلم حسب تصورات األساتذة: "أّنه

αوهذا أكبر من) 0.083(الداللة یساوي  = ال توجد فروق في استجابات األساتذة وبالتالي ) (0.05

حول المعیقات التي تتعلق بالمعلم ) سنوات 10إلى  5من سنوات،  5أقل من (باختالف سنوات الخبرة 

  .في تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني في المرحلة المتوسطة حسب تصوراتهم

ال توجد هناك معیقات تتعلق بالمتعلم لتطبیق : "بالنسبة للمحور الثاني الذي ینص على أّنه أما  

 Fقد بلغت قیمة " في المرحلة المتوسطة إستراتیجیة التعلم التعاوني حسب تصورات األساتذة



 عرض ومناقشة نتائج الدراسة                                                    الفصل الخامس     

 

87 
 

αوهذا أكبر من) 0.116(وكان مستوى الداللة یساوي ) 2.198(المحسوبة = ال توجد وبالتالي ) (0.05

حول ) سنوات 10إلى  5سنوات، من  5أقل من (فروق في استجابات األساتذة باختالف سنوات الخبرة 

إستراتیجیة التعلم التعاوني في المرحلة المتوسطة حسب علم في تطبیق تالمعیقات التي تتعلق بالم

  .تصوراتهم

نهاج الدراسي ال توجد هناك معیقات تتعلق بالم: "نص على أّنهیالذي  ثالثبالنسبة للمحور الو 

 Fقد بلغت" في المرحلة المتوسطة حسب تصورات األساتذة لتطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني

αوهذا أكبر من) 0.116(مستوى الداللة یساوي وكان ) 2.198(المحسوبة = وبالتالي ال توجد ) (0.05

حول ) سنوات 10إلى  5سنوات، من  5أقل من (فروق في استجابات األساتذة باختالف سنوات الخبرة 

في تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني في المرحلة المتوسطة حسب  نهاج الدراسيالمعیقات التي تتعلق بالم

  .تصوراتهم

   الثانیةمناقشة نتائج الفرضیة  -1-5-2

αال توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة " = في درجة تحدید معیقات تطبیق ) (0.05

  ".الخبرةإستراتیجیة التعلم التعاوني بین أساتذة التعلیم المتوسط تعزى لمتغیر 

تبین لنا أنه ال توجد فروق ذات داللة ) 10(فمن خالل النتائج المتوصل إلیها في الجدول رقم   

αإحصائیة عند مستوى الداللة  = في درجة تحدید معیقات تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني ) (0.05

في األداة ككل مما یعني عدم اختالف و بین أساتذة التعلیم المتوسط في متغیر الخبرة في جمیع المحاور 

 10إلى  5سنوات، من  5أقل من (على األداة ككل رغم اختالف سنوات خبرتهم استجابات األساتذة 

  ).سنوات 10سنوات، أكثر من 

ونعزو سبب عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات استجابات المعلمین إلى أن تطبیق   

ال یقتصر على المعلمین الجدد فقط بل تشمل كذلك أصحاب الخبرة الطویلة  التعلم التعاوني إستراتیجیة

واألقل منهم خبرة، إضافة إلى أن عامل الخبرة ال عالقة له بتطبیق هذه اإلستراتیجیة لكون تطبیقها یتعلق 

معیقات ونظرا لوجود  ،درایة المتعلم بمبادئها وأهمیتهابالظروف المتاحة داخل غرفة الصف وكفاءة المعلم و 

ه اإلستراتیجیة من غیاب للدورات التدریبیة في مجال التعلم التعاوني الموجهة للمعلمین وعدم توفر تعیق هذ

ا النوع من التعلم وصعوبة تقسیم ذ في هذا الصعوبة في تقییم التالمیذوك ،الظروف الالزمة لتطبیقه أیضا
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، إضافة إلى الصعوبات اخل الفصل الدراسيا كان عدد المتعلمین كبیرا دخاصة إذالمجموعات التعاونیة 

المتعلقة بالمنهاج الدراسي من نقص في الوسائل التعلیمیة لتطبیق التعلم التعاوني وطول المنهاج الدراسي 

وعدم كفایة الوقت المخصص، وأیضا الصعوبات المتعلقة بالمتعلم من نقص في المهارات الالزمة ونقص 

یة، إال أن تصورات أساتذة التعلیم المتوسط كانت تصب حول نفس ستراتیجفي الوعي بأهمیة هذه اإل

   .السالفة الذكر المعیقات

ال توجد فروق دالة إحصائیا عند : "وتشیر النتائج المتوصل إلیها أن الفرضیة التي تنص على أنه  

αمستوى الداللة  = أساتذة في درجة تحدید معیقات تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني بین ) (0.05

  .قد تحققت" التعلیم المتوسط تعزى لمتغیر سنوات الخبرة 

   مقترحات الدراسة -2

  :النتائج السابقة التي توصلت إلیها الدراسة یمكن الخروج بالمقترحات التالیة ضوء على

  .إجراء دراسات أخرى تبحث في تصورات األساتذة حول معیقات تطبیق التعلم التعاوني -

  .من برامج تكوین المعلمین واألساتذةضإدراج إستراتیجیة التعلم التعاوني  -

تعزیـز تطبیــق إســتراتیجیة الـتعلم التعــاوني فــي المــدارس الجزائریـة لمــا لهــا مــن أهمیـة كبیــرة علــى التالمیــذ،  -

  .في التدریس استخدامهااألساتذة بأهمیة  سوتحسی

  .یة التعلم كإستراتجیة التعلم التعاونيضرورة استخدام استراتیجیات تعلیمیة في عمل  -

  .البحث عن أهم المعیقات التي تحد من تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني ومحاولة التقلیل منها  -
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 در فـلا دادعـإ يفـ ةلـعاف ةادأو  ةفـداهو  ةمظنم ةیلمع رضاحلا رصعلا تاعمتجم يف میلعتلاو  ةیبر تلا دعت

 در فـــلا ةمـــدخ ققـــحی امـــب اهـــبناو ج عیـــمج نمـــ هتیصـــخشل اهـــتیمنت لالخـــ نمـــ كلـــذو  ةایـــحلل لهـــؤ ملا ملعتمـــلا وأ

  .همدقتو  عمتجملا ریو طت يف ماهسإلاو  هتداعسو 

 ىلــإ يســار دلا ىو تـحملا لاصــیإ يفـ اهر و دبــ مهاسـت ةلــاعف سیر دتــ تایجیتار تسـا رایــتخا لالخـ نمــ كلـذو 

 لعـافتلا ةدایـز  ىلـع لمـعت يتـلا تایجیتار تسالا نم ربتعت يتلا ينو اعتلا ملعتلا ةیجیتار تسإ اهنیب نم نیملعتملا

 نأ الإ راو حـلاو  لصـاو تلا ةر اهـمك ةدیـدع تار اهـم مهیدل يمنتو  يسار دلا فصلا لخاد نیملعتملا نیب يباجیإلا

 قلـعتت دقـ امـك ملعتملابـ وأ ملعملابـ قلـعتت دقـ هقـیبطت دنـع تاقـیعملا نمـ ةعـو مجم هجـاو ی ملعتلـا نم عو نلا اذه

  .يسار دلا جاهنملاب

الدراســة التعــرف علــى أهــم معیقــات تطبیــق إســتراتیجیة الــتعلم التعــاوني  هذهــخــالل  حاولنــا مــن ثیــح 

التـــدریس جیات لكونهـــا نمـــوذج فریـــد مـــن نوعـــه مـــن بـــین إســـتراتی ،حســـب تصـــورات أســـاتذة التعلـــیم المتوســـط

تطلـــب ی إذفهـــو إن كـــان بســـیطا فـــي مفهومــه، فـــإن إســـتخدامه لـــیس بـــاألمر الهـــین  ،المســتخدمة فـــي الفصـــل

 هطلـــب إمكانیـــات ووســـائل خاصـــة بتطبیقـــبة للمعلـــم أو المـــتعلم، كمـــا یتمجموعـــة مـــن المهـــارات ســـواء بالنســـ

ات التــي تــواجههم أثنــاء تحویــل غرفــة الصــف المعلمــین للتغلــب علــى المعیقــ فن طــر وعمــال جــادًا ومنظمــا مــ

  .تعاوني اءضلى فإ

إن كـل هـذا لـن یتحقــق إال إذا تكـون إحسـاس عمیــق لـدى كـل األطـراف الفــاعلین فـي العملیـة التربویــة 

  .بأهمیة التعلم التعاوني وفوائده على شخصیة المتعلم والعملیة التربویة ككل

  :تيوقد توصلت دراستنا إلى نتیجتین رئیسیتین كاآل

ــــتعلم التعــــاوني صــــحســــب  ت - ــــتعلم المتوســــط تتمثــــل معیقــــات تطبیــــق إســــتراتیجیة  ال ورات أســــاتذة ال

  .بالدرجة األولى بالمعیقات المتعلقة بالمتعلم والمنهاج الدراسي، ثم تلیها المعیقات المتعلقة بالمعّلم

معیقــات تطبیـــق  فـــي درجــة تحدیـــد) a :0.05(ال توجــد فــروق داّلـــة إحصــائیا عنـــد مســتوى الّداللــة -

 .لمتغیر الخبرة ىم المتوسط تعز یلإستراتیجیة التعلم التعاوني بین أساتذة التع
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 .الطبعـــة الثانیـــة .والتعلـــیم صـــول إســتراتجیات الـــتعلمأ.)2014(.أبــو ریـــاش، حســین محمـــد وآخـــرون .1

  .دار الثقافة :عمان

  .دار المعتز .إستراتجیات التدریس .)2008(.شاهدأبو شریخ،  .2

 .العلـــومتـــدریس  طرائـــق.)2009(.البلوشـــي، ســلیمان بـــن محمــدو  أمبــو ســـعید، عبــد اهللا بـــن خمــیس  .3

  .دار المسیرة :عمان.الطبعة األولى

 .دار المسیرة :عمان .الطبعة األولى .التعلم النشط.)2008(.بدیر، كریمان  .4

) المخطوبــات( الجامعیــات الطالبــات عنــد االجتماعیــة التصــورات).2015.(الزمــان كوكــب ، بلریــدوح .5

  .اإلنسانیة والدراسات البحوث مجلة. المثالي الحیاة شریك لسمات

التفكیـــر  أثـــر اســـتخدام إســـتراتیجیة الـــتعلم التعـــاوني فـــي تنمیـــة مهـــارات.)2017(.بــن عمـــارة مـــراد .6

 .المتوســطة اإلبــداعي العــام والحركــي خــالل حصــة التربیــة البدنیــة والریاضــة لــدى تالمیــذ المرحلــة

 .جامعة قاصي مرباح :ورقلة.أطروحة دكتوراه

فـي  االجتماعیة للمدرسة وعـدم االهتمـام بالدراسـة للتالمیـذالتصورات .)2012(.بن لوصیف حوریـة .7

 . جامعة منتوري :قسنطینة.رسالة ماجستیر .وضعیة فشل دراسي

ــــة.)2007(.بورنـــــان ســـــامیة .8 ـــن الطلبـ ــ ــــة م ــــدى عینـ ــــي لـ ــــرض العقلـ ــــة للمـ ــــورات االجتماعیـ  التصـ

 . جامعة محمد خضر :بسكرة.رسالة ماجستیر.الجامعیین

 م التعــــاوني علــــى التحصــــیل المدرســــي والمیــــول الدراســــة لمــــادةأثــــر الــــتعل.)2012(.بوریـــو مــــراد .9

 .جامعة باجي مختار :عنابة.رسالة ماجستر.الریاضیات لدى التالمیذ المتأخرین دراسیا

ـــي اختیـــار.)2012(.بوزیبـــة ســـناء .10 التخصـــص  مـــدى مســـاهمة التصـــورات واالنتظـــارات المهنیـــة ف

 . ختارجامعة باجي م :عنابة.رسالة ماجستیر .الدراسي المهني

ــــــر .11 ــــــوافي زهی ــــــد ال ـــــب.)2008(.بوســــــنة عب ـــــدى الطالـ ـــــار لـ ـــــاهرة االنتحـ ـــــاعي لظـ ــــور االجتمـ  التصــ

 . جامعة منتوري :قسنطنة.أطروحة دكتوراه.الجامعي

التصـورات االجتماعیـة لألسـاتذة اتجـاه ظـاهرة الفشـل المدرسـي فـي التعلـیم .)2011(.جردیر فیروز .12

 . جامعة جیجل .رسالة ماجستیر.الثانوي

مجلــة . –مــدخل نظــري  –التصــورات االجتماعیــة .)2014.(الجمــوعي، مــؤمن بكــوشو أحمــد  ،جلــول .13

 . العدد السادس .الدراسات والبحوث االجتماعیة
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. الطبعــة األولــى .أســالیب التعلــیم والــتعلم النشــط.)2012.(الجمـل، أســامة محمــد ســید عبــاس حلمــي .14

  .دار العلم واإلیمان

ــــرض العقلـــــي لــــدى األطبــــاءالتصـــــورات .)2012(.الحــــاج الشــــیخ ســــمیة .15 ــــة للم رســـــالة  .االجتماعی

 . جامعة محمد خضر :بسكرة.ماجستیر

  .دار مجدالوي :عمان .الطبعة األولى .لتعلم النشطا.)2007(.محمد حسین ،حسین .16

مفـاهیم التـدریس فـي العصـر .)2012(.عبیـدات، خالـد حسـین محمـدو حمادیـة، محمـد محمـود سـاري  .17

  .عالم الكتاب الحدیث :األردن .الطبعة األولى .الحدیث

دار  :عمـــان .الطبعــة الخامســة .)نظریــة وممارســـة(تصــمیم الـــتعلم.)2012(.الحیلــة، محمــد محمـــود .18

  .المسیرة

دار  :عمـان .الطبعـة األولـى .أسـالیب معاصـرة فـي تـدریس العلـوم.)2011.(الخزرجي، سلیم إبراهیم .19

  .أسامة

دار  :عمــان .الطبعــة األولــى .طرائــق تــدریس الدراســات اإلجتماعیــة.)2006(.خضــر، فخــري رشــید .20

  .المسیرة

  .دار المسیرة :عمان.الطبعة الثانیة.تعلیم العلوم للجمیع.)2011.(خطابیة، عبد اهللا محمد .21

  .دار المناهج :عمان.التعلم التعاوني .)2015.(الخفاف، إیمان عباس .22

ــاقین.)2014.(وهــدان، ســرنیاس ربیــعو خلیفــة، ولیــد الســید  .23 ــیم النشــط لــدى المع الطبعــة .ســمعیا التعل

 .دار الوفاء :اإلسكندریة .األولى

  .دار المناهج :عمان.الطبعة األولى .أساسیات التدریس.)2014(.إبراهیم بشیر وآخرون ،خلیل .24

ــاهج وطــرق البحــث العلمــي.)2010(.الــدعیاج، إبــراهیم عبــد العزیــز .25 دار  :عمــان.الطبعــة األولــى .من

  .صفاء

عـالم الكتـب  :األردن .الطبعـة األولـى.إسـتراتیجیات الـتعلم التعـاوني).2011.(الربیعي، محمود داوود .26

  .الحدیث

تحصـیل الطلبـة  الصـم  أثر استخدام إستراتیجیة التعلم التعاوني فـي.)2007.(الرفاعي، عالیة علي .27

  .الجامعة األردنیة .رسالة ماجستر.في الریاضیات وتفاعالتهم االجتماعیة

 .الطبعـة األولـى .) برنامج عالجي قائم علـى إسـتراتیجیة(عاوني التعلم الت.)2013(.زاید، فهد خلیـل .28

  .دار الیازوري  :عمان
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دار  .الطبعـة األولـى .النظریة البنائیـة وٕاسـتراتجیات تـدریس العلـوم.)2007.(زیتون، عایش محمـود .29

  .الشروق

ـــه وأدواره.)2009.(محمـــود، ســـعید طـــهو ســـعفان، محمـــد أحمـــد  .30 ـــم إعـــداده مكانت دار  :القـــاهرة .المعل

  .الكتب الحدیث

 .)تطبیقیـــة معاصـــرة معالجـــة(طرائـــق التـــدریس العامـــة.)2009(.ســالمة، عـــادل أبـــو العـــز وآخـــرون .31

  .دار الثقافة: عمان .الطبعة األولى

لمــادة الّلغــة  أســلوب الــتعلم التعــاوني ودوره فــي تحفیــز الفهــم القرائــي.)2007(.شــایع ســعود شــایع .32

  .جامعة الكویت .ستررسالة ماجی . -دراسة تجربیة  –العربیة 

التحصـیل الدراسـي  دارة القسم المدرسي بأسلوب الـتعلم التعـاوني وأثـره علـىإ.)2012(.شرفي علـي .33

  .جامعة وهران .أطروحة دوكتوراه. -دراسة فارقیة  – واالندماج الصفي

دار  :األردن .الطبعـــة األولـــى.إســـتراتیجیات التـــدریس والتقـــویم).2007.(الشـــفیرات، محمـــود طـــافش .34

  . الفرقان

  .دار الیازوري .الطبعة األولى .دیمقراطیة التعلیم.)2014(.صالح، علي عبد الرحیم .35

 .الطبعــة األولــى .)النظریــة والتطبیــق(إســتراتجیات الــتعلم والعلــیم.)2009(.الصــرایرة، باســم وآخــرون .36

  .علم الكتب الحدیث :عمان

رســالة   .التصــورات االجتماعیــة للعنـف الرمــزي مـن خــالل الكتابــات الجداریـة .)2006(.عـامر نـورة .37

 . جامعة اإلخوة منتوري :قسنطینة.ماجستیر

 .الریاضـــیات منـــاهج وأســـالیب تـــدریس.)2007(.العبســـي، محمـــد مصـــطفىو عبـــاس، محمـــد خلیـــل  .38

  .دار المسیرة  :عمان .الطبعة األولى

 .والتقـویم التربـوي طرائـق النشـاط فـي التعلـیم.)2007(.أبو ذیـاب، أمـلو عبد الخالق، رشراش أنیس  .39

  .دار النهضة العربیة :لبنان .الطبعة األولى

الطبعـة  .الـنفس إلسـتراتیجیات الحدیثـة فـي تـدریس علـما.)2015.(عبد الفتاح، سعدیة شـكري علـي .40

  .المكتبة العصریة :مصر .األولى

دار  :عمـــان.الطبعـــة الثانیـــة .معاصـــرةنمـــاذج تعلیمیـــة .)2004(.عبـــد الهـــادي، نبیـــل أحمـــد وآخـــرون .41

  .وائل
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 .الحــادي والعشــرین إســتراتیجیات التــدریس فــي القــرن.)2007.(أبــو الســید سـهیلةو عبیـدات، دوقــان  .42

  .دار الفكر :عمان .الطبعة األولى

األخصـائي النفسـي  العوامل األسریة التـي تجعـل الطفـل  فـي خطـر تصـورات.)2010(.عبیدي سناء .43

  . جامعة قسنطینة .ستیررسالة ماج.في قسنطینة

  .دار األمین :القاهرة .الطبعة األولى .سیكولوجیة التعلیم والتعلم.)2005.(عثمان، فاروق الّسید .44

الموهــوب داخــل  التصــورات االجتماعیــة لمعلمــي المــدارس االبتدائیــة للطفــل).2016(.عشیشـي، نــوري .45

  ). 1(العدد .المسیلة .مجلة الجامع. المجتمع الجزائري

 .)مفاهیمـــه، أدواتـــه، طرقـــه اإلحصـــائیة(أســـالیب البحـــث العلمـــي .)2007(.جـــودت عـــزتعطــوي،  .46

  .دار الثقافة .الطبعة األولى

  .دار المناهج :عمان.إستراتیجیات ما وراء المعرفة في فهم المقروء.)2010(.محسن عليعطیة،  .47

النظریــة  األســس(أســالیب البحــث العلمــي.)2010(.وغنــیم، عثمــان محمــد مصــطفي علیــان ، ربحــي .48

  .دار صفاء :عمان .الطبعة الرابعة .)والتطبیق العلمي

 طــــرق تــــدریس العلــــوم للمرحلــــة).2007.(الصــــافي، عبــــد الحكــــیم محمــــودو عیــــاش، آمــــال نجــــاتي  .49

  .دار الفكر :عمان .الطبعة األولى .األساسیة

الطبعــــة  . الحداثــــة فــــي العملیــــة التربویــــة.)2010.(مرعــــي، توفیــــق أحمــــدو الغزالــــي، صــــف أحمــــد  .50

  .دار الثقافة :عمان.ولىاأل

ـــال.)2005(.الفـــتالوي، ســـهیلة محســـن كـــاظم .51 ـــدریس الفع ـــاهج التعلیمـــي والت  .الطبعـــة األولـــى .المن

  .دار الشروق :عمان

النظریــة (التربـوي  أساســیات علـم الـنفس.)2006(.الترتـوري، محمـد عـوضو القضـاة، محمـد فرحـان  .52

  .دار الجامد :عمان.) والتطبیق

دار  :عمـان .الطبعـة األولـى .اإلنضـباط التعـاوني.)2008(.طارق عبد الرؤوف عامر،و محمد، ربیع  .53

  .الیازوري

  .دار المسیرة: عمان.العامة طرائق التدریس.)2013.(الحیلة، محمد محمودو  مرعي، توفیق أحمد .54

ـــــال.)2014.(مصـــــطفي، عفـــــاف عثمـــــان عثمـــــان .55 ــــدریس الفع  .الطبعـــــة األولـــــى .إســـــتراتیجیات التـ

  .اءدار الوف :اإلسكندریة
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) 3-1(صعوبات تطبیق التعلم التعـاوني للمرحلـة األساسـیة ). 2010. (نصار، منذر محمود حمـد .56

  .جامعة الشرق األوسط: األردن .في األردن من وجهة نظر المعلمین
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  المالحق



  .قائمة المحكمین لالستبیان في صورته األولیة: 01الملحق رقم 

  الرتبة العلمیة  التخصص  األساتذة المحكمین  الرقم

  -أ–أستاذ مساعد   علوم التربیة  عبایدیة أحالم  1

  - أ–أستاذ محاضر   علم النفس المدرسي  بن صالحیة كریمة  2

  - أ–أستاذ محاضر   علم النفس العیادي  دعاس حیاة  3

  



 

 

 الجمھوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة 

البحث العلمي وزارة التعلیم و  

  ىجامعة محمد الصدیق بن یحی

اإلنسانیةو االجتماعیةكلیة العلوم   

األرطوفونیاقسم علم النفس وعلوم التربیة و  

 

 

:بعنواناستمارة   

 

 

 

 

علم النفس التربوي  تخصصمذكرة لنیل شھادة الماستر   

 

من خالل اإلجابة على  معنا،الفئة المعنیة بالدراسة نرجو منكم التعاون  باعتباركمالكرام و األساتذة    

  واحدة في الخانة المناسبة ) x(االستمارة بكل موضوعیة بوضع عالمة  أسئلة

  االحترام ولكم جزیل الشكر و

  

  

  :تحت إشراف األستاذة:                                                         إعداد الطالبتین

  حوش سھیلة                                                               إیمان بوكراع   

  لشھب نبیلة   

  

  

  م2019/2020

حول معیقات تطبیق إستراتیجیة التعلم  جتماعیة لألساتذة التصورات اال

 التعاوني في المرحلة المتوسطة و عالقتھا ببعض المتغیرات

    - دراسة میدانیة بمتوسطات دائرة تاكسنة  -

  02الملحق رقم 
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  :البیانات الشخصیةأوال    

  

   :الجنس –   

  ذكر                                                                      أنثى      

  :الخبرةسنوات  -   

        سنوات  5اقل من  -        

  سنوات 10 إلى 5من  -        

  سنوات  10أكثر من  -        

  محاور اإلستمارة: ثانیا

  : إلىالتعلم التعاوني ترجع  إستراتیجیةتعتقد أن معیقات تطبیق 
غیر   محاید  موافق  العبــــــــــــــــارات  المحاور

  موافق

ت 
ــا

ـــ
ـــ

قــ
عی

م
لم

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

عـ
لم

با
ق 

عل
تت

  

        غیاب الدورات التدریبیة في مجال التعلم التعاوني- 1

        نقص في اھتمام المعلم بتطبیق التعلم التعاوني -2

        صعوبة ضبط التالمیذ أثناء التعلم التعاوني- 3

قة خاطئة یبطر التخوف من اكتساب المتعلم المعارف-4
  بواسطة زمالئھ

      

        عدم توفر الظروف الالزمة للمعلم لتطبیق التعلم التعاوني- 5

التحفظ من صعوبة تطبیق التعلم التعاوني في بعض  - 6
  المواد الدراسیة

      

        صعوبة إدارة الوقت في التعلم التعاوني -7

صعوبة وضع العدد المناسب للمجموعات نظرا للعدد - 8
  الكبیر للتالمیذ في القسم الواحد

      

الصعوبة في تقییم كل تلمیذ على حدى في المجموعة  -9
  التعاونیة

      

التركیز على التقویم الجماعي على حساب التقویم  - 01
  الفردي داخل مجموعة العمل التعاوني
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        صعوبة الكشف عن الفروق الفردیة بین التالمیذ - 11

        التعاونينقص في إلمام المعلم بمبادئ إستراتیجیة التعلم  - 12

لم
تع

لم
با
  
ق

ــل
عــ

تت
ت 

ــا
ـــ

قــ
عی

م
  

        وجود خالفات مسبقة مع أحد أعضاء مجموعة التعلم- 13

عدم وضوح خطوات العمل التعاوني لدى بعض  - 14

  المجموعات 

      

ھیمنة التالمیذ ذوي القدرات العلیا على عمل المجموعة  - 15

  التعاونیة 

      

        النقص في مشاركة بعض التالمیذ في التعلم التعاوني  - 16

        ضعف الثقة بین التالمیذ في العمل التعاوني - 17

التأثیر السلبي على العمل الجماعي من طرف بعض  - 18

  التالمیذ الغیر الراغبین في المشاركة

      

        غیاب الجدیة في العمل الجماعي - 19

        الفوضى أثناء التعلم التعاونيإثارة بعض التالمیذ  - 20

وجود أعضاء یعملون واآلخرون العكس مما یؤثر سلبا  - 21

  على عمل المجموعة

      

عدم التزام أحد أعضاء المجموعة بإتمام العمل مع  - 22

  الزمالء حتى النھایة

      

صعوبة تحكم التالمیذ في الوقت داخل المجموعة  - 23

  التعاونیة

      

        النقد من طرف بعض التالمیذ عدم تقبل - 24

        األفكار عند االختالف فيالتصرف بعدوانیة  - 25

        صعوبة توزیع اّألعمال فیما بین أعضاء المجموعة - 26

ید دالصراع القائم بین أفراد المجموعة التعاونیة لتح - 27

  القائد

      

الصراع الناتج عن المنافسة بین أعضاء المجموعة - 28

  التعاونیة

      

        بین التالمیذ الصراع إلثبات القدرات الفردیة - 29

الشعور بالتھمیش لدى بعض أفراد المجموعة التعاونیة  - 30

  بسبب الفروق الفردیة

      

  
ت 

ــا
ـــ

ـــ
قــ

عی
م

ق 
عل

تت
ج 

ھا
من

بال
ي

ـــ
ـــ

ســ
را

لد
ا

  

        طول المنھاج الدراسي لبعض المواد - 31

        المنھاج الدراسيعدم وضوح أھداف  - 32

عدم فعالیة إستراتیجیة التعلم التعاوني مع بعض  - 33

  المواضیع التعلیمیة

      

      الوقت المخصص للحصص غیر كافي لتطبیق التعلم  - 34
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  التعاوني

تصمیم معظم المناھج الدراسیة لتدریس األعداد الكبیرة - 35

  من التالمیذ

      

لغة ( بعض المواد مع التعلم التعاوني  صعوبة تطبیق - 36

  )الخ ...، فرنسیةعربیة، ریاضیات، تاریخ

      

        قلة الوسائل التعلیمیة الموجھة لتطبیق التعلم التعاوني - 37

افتقار المنھاج الدراسي إلى التنظیم القائم على التفاعل - 38

  النشط للتالمیذ

      

عند التخطیط للمنھاج إھمال إستراتیجیة التعلم التعاوني - 39

 الدراسي

      

       صعوبة التقویم في التعلم التعاوني- 40
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 03الملحق رقم 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 20 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,807 40 

 

 
 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 27,6 27,6 27,6 32 ذكر 

 100,0 72,4 72,4 84 أنثى

Total 116 100,0 100,0  

 
 الخبرة_سنوات

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30,2 30,2 30,2 35 سنوات 5 أقلمن 

 73,3 43,1 43,1 50 سنوات 10 الى 5 من

 100,0 26,7 26,7 31 سنوات 10 أكثرمن

Total 116 100,0 100,0  
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

VAR00001 116 1,00 3,00 2,5345 ,73934 

VAR00002 116 1,00 3,00 1,9828 ,84424 

VAR00003 116 1,00 3,00 2,3448 ,86581 

VAR00004 116 1,00 3,00 1,7845 ,91182 

VAR00005 116 1,00 3,00 2,7069 ,65961 

VAR00006 116 1,00 3,00 2,4914 ,71622 

VAR00007 116 1,00 3,00 2,4741 ,84916 

VAR00008 116 1,00 3,00 2,5776 ,77067 

VAR00009 116 1,00 3,00 2,6207 ,71815 

VAR00010 116 1,00 3,00 2,4397 ,81602 

VAR00011 116 1,00 3,00 2,2414 ,92896 

VAR00012 116 1,00 3,00 2,0948 ,88444 

VAR00013 116 1,00 3,00 2,1724 ,85746 

VAR00014 116 1,00 3,00 2,4828 ,81809 

VAR00015 116 1,00 3,00 2,8103 ,54236 

VAR00016 116 1,00 3,00 2,7931 ,56748 

VAR00017 116 1,00 3,00 2,3793 ,78746 

VAR00018 116 1,00 3,00 2,6293 ,72867 

VAR00019 116 1,00 3,00 2,4655 ,79598 

VAR00020 116 1,00 3,00 2,6034 ,70870 

VAR00021 116 1,00 3,00 2,8362 ,49245 

VAR00022 116 1,00 3,00 2,6810 ,66723 

VAR00023 116 1,00 3,00 2,5862 ,73507 

VAR00024 116 1,00 3,00 2,3879 ,83167 

VAR00025 116 1,00 3,00 2,0603 ,92585 

VAR00026 116 1,00 3,00 2,0000 ,92313 

VAR00027 116 1,00 3,00 1,8534 ,90654 

VAR00028 116 1,00 3,00 2,0603 ,86767 

VAR00029 116 1,00 3,00 2,1983 ,91575 

VAR00030 116 1,00 3,00 2,3621 ,86875 

VAR00031 116 1,00 3,00 2,7500 ,64437 

VAR00032 116 1,00 3,00 2,3621 ,82774 

VAR00033 116 1,00 3,00 2,6207 ,69351 

VAR00034 116 1,00 3,00 2,7241 ,64046 

VAR00035 116 1,00 3,00 2,3190 ,80864 

VAR00036 116 1,00 3,00 2,6552 ,63388 

VAR00037 116 1,00 3,00 2,7500 ,63073 

VAR00038 116 1,00 3,00 2,5000 ,74015 

VAR00039 116 1,00 3,00 2,4569 ,81712 

VAR00040 116 1,00 3,00 2,2845 ,84242 

N valide (liste) 116     

 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 22706, 2,4269 2,93 1,93 116 ككل_االستمارة

 26030, 2,3578 2,92 1,58 116 بالمعلم_تتعلق_معیقات

 35768, 2,4090 3,00 1,44 116 بالمتعلم_تتعلق_معیقات

 35768, 2,4090 3,00 1,44 116 بالمنھج_تتعلق_معیقات

N valide (liste) 116     
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Descriptives 

 ككل_االستمارة

 N Moyenne 

Ecart 

type 

Erreur 

standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour la 

moyenne 

Minimum Maximum Borne inférieure Borne supérieure 

 2,93 1,95 2,4104 2,2753 03325, 19672, 2,3429 35 سنوات 5 أقلمن

 10 الى 5 من

 سنوات
50 2,4635 ,23836 ,03371 2,3958 2,5312 1,93 2,93 

 10 أكثرمن

 سنوات
31 2,4629 ,22172 ,03982 2,3816 2,5442 1,95 2,88 

Total 116 2,4269 ,22706 ,02108 2,3852 2,4687 1,93 2,93 

 

ANOVA 

 ككل_االستمارة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,354 2 ,177 3,592 ,031 

Intragroupes 5,575 113 ,049   

Total 5,929 115    
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Descriptives 

 بالمعلم_تتعلق_معیقات

 N Moyenne 

Ecart 

type 

Erreur 

standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour la 

moyenne 

Minimum Maximum Borne inférieure Borne supérieure 

 2,92 1,83 2,3693 2,1926 04349, 25732, 2,2810 35 سنوات 5 أقلمن

 10 الى 5 من

 سنوات
50 2,3733 ,27160 ,03841 2,2961 2,4505 1,58 2,92 

 10 أكثرمن

 سنوات
31 2,4194 ,23022 ,04135 2,3349 2,5038 1,92 2,92 

Total 116 2,3578 ,26030 ,02417 2,3099 2,4056 1,58 2,92 

 

ANOVA 

 بالمعلم_تتعلق_معیقات

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,336 2 ,168 2,548 ,083 

Intragroupes 7,456 113 ,066   

Total 7,792 115    
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Descriptives 

 بالمتعلم_تتعلق_معیقات

 N Moyenne 

Ecart 

type 

Erreur 

standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour la 

moyenne 

Minimum Maximum Borne inférieure Borne supérieure 

 3,00 1,44 2,4521 2,1765 06779, 40106, 2,3143 35 سنوات 5 أقلمن

 10 الى 5 من

 سنوات
50 2,4778 ,32627 ,04614 2,3851 2,5705 1,50 3,00 

 10 أكثرمن

 سنوات
31 2,4050 ,34042 ,06114 2,2802 2,5299 1,67 3,00 

Total 116 2,4090 ,35768 ,03321 2,3432 2,4748 1,44 3,00 

 

ANOVA 

 بالمتعلم_تتعلق_معیقات

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,551 2 ,275 2,198 ,116 

Intragroupes 14,161 113 ,125   

Total 14,712 115    
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Descriptives 

 بالمنھج_تتعلق_معیقات

 N Moyenne 

Ecart 

type 

Erreur 

standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour la 

moyenne 

Minimum Maximum Borne inférieure Borne supérieure 

 3,00 1,44 2,4521 2,1765 06779, 40106, 2,3143 35 سنوات 5 أقلمن

 10 الى 5 من

 سنوات
50 2,4778 ,32627 ,04614 2,3851 2,5705 1,50 3,00 

 10 أكثرمن

 سنوات
31 2,4050 ,34042 ,06114 2,2802 2,5299 1,67 3,00 

Total 116 2,4090 ,35768 ,03321 2,3432 2,4748 1,44 3,00 

 

ANOVA 

 بالمنھج_تتعلق_معیقات

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,551 2 ,275 2,198 ,116 

Intragroupes 14,161 113 ,125   

Total 14,712 115    

 

 
 

 
 



  :ملخص الدراسة

التعلم  إستراتیجیةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تصورات األساتذة حول معیقات تطبیق 

) 116(التعاوني في المرحلة المتوسطة، ولهذا الغرض  فقد استخدم المنهج الوصفي، واختیرت عینة قوامها

، 2020- 2019عام الدراسي لل أستاذا وأستاذة في مؤسسات التعلیم المتوسط بدائرة تاكسنة والیة جیجل

  ).الصدفیة(وقد تم اختیار عینة الدراسة بالطریقة العرضیة 

للكشف عن التصورات االجتماعیة لألساتذة حول  اإلستبانةولتحقیق أهداف الدراسة، تم بناء 

معیقات تتعلق (، موزعة على ثالث محاور وهي)بندا 40(معیقات تطبیق التعلم التعاوني مكونة من

وقد  .تحققت فیه شروط الصدق والثبات) ، معیقات تتعلق بالمتعلم، معیقات تتعلق بالمنهاج الدراسيبالمعلم

  .معّلم 116تّم توزیعها إلكترونیا على 

وباالعتماد على المتوسطات ) spss( وبعد المعالجة اإلحصائیة لفرضیات الدراسة باستخدام برنامج

  :توصلنا إلى النتائج التالیةالحسابیة، 

إذ جاء التعلم التعاوني،  إستراتیجیةتطبیقات  ب تصورات أساتذة التعلیم المتوسط توجد معیقات فيحس -

محور المعیقات المتعلقة بالمتعلم والمنهاج الدراسي في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي ثم یلیه 

  .محور المعیقات المتعلقة بالمعلم في المرتبة التالیة

في درجة ) a=0,05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة كما أظهرت النتائج عدم -

 .تحدید معیقات تطبیق إستراتیجیة التعلم التعاوني بین أساتذة التعلیم المتوسط تعزى لمتغیر الخبرة

  :الكلمات المفتاحیة

  .أساتذة، علم التعاوني، المرحلة المتوسطةإستراتیجیة الت معیقات، ال التصورات اإلجتماعیة،



Abstract: 

This study aimed to identify teachers' social representations about the obstacles 

to implement the cooperative learning strategy, for this purpose we used the 

descriptive approach, with a sample consisting of teachers in middle schools in 

taxenna town in the state of jijel for the academic year 2019/2020. The study 

sample was selected by a convenient sampling method. 

In order to achieve the objectives of the study, the questionnaire was built to 

reveal the teachers' social representations about the obstacles to applying 

cooperative learning. consisting of (40 items), distributed on three axes 

(obstacles related to the teacher, obstacles related to the learner, obstacles 

related to the curriculum) in which the conditions of validity and reliability are 

fulfilled. It was distributed electronically to 116 teachers. 

After the statistical treatment of the study data using the (spss) program 

and based on the arithmetic means, we came to the following results: 

- According to the social representations of middle school teachers, there are 

obstacles in the applications of the cooperative learning strategy, as the axe of 

obstacles related to the learner and the curriculum came in first place with the 

highest mean, then the axe of obstacles related to the teacher came next. 

- The results also showed that there were no statistically significant differences 

at the level of significance (a = 0,05) in the degree of identifying obstacles to 

implementing the cooperative learning strategy among middle school teachers 

due to the experience variable. 

 

Key words: social perceptions, obstacles, collaborative learning strategy middle 

school, Teachers    
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