
  عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس

  

  

  

  

  

درجة ممارسة معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستراتيجية 

 التعليم بالمجموعات ومعيقات استخدامها من وجهة نظرهم
 

  
  
 
 

  يونس محمد حسين حمد

  

  

  

  رسالة ماجستير

  

  

  القدس ـ فلسطين
 

  م2011/هـ 1432



عامة في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم درجة ممارسة معلمي العلوم ال
 بالمجموعات ومعيقات استخدامها من وجهة نظرهم

  
  
 

  إعداد الطالب
  

  يونس محمد حسين حمد
  
  

  بكالوريوس تربية ابتدائية من جامعة القدس المفتوحة ـ فلسطين
  
  

  إبراهيم محمد عرمان: إشراف الدكتور
  
  

 درجة الماجستير في أساليب قدمت هذه الدراسة استكماال لمتطلبات
  جامعة القدس/ كلية العلوم التربوية / التدريس من عمادة الدراسات العليا 

  
  

  فلسطين- القدس 

  م2011/هـ 1432



  جامعة القدس
  عمادة الدراسات العليا
  كلية العلوم التربوية 

  
  إجازة رسالة

  

  

راتيجية التعليم بالمجموعات درجة ممارسة معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الست

  ومعيقات استخدامها من وجهة نظرهم في مديرية جنوب الخليل
  
  
  

  يونس محمد حسين حمد: اسم الطالب
  20911890:الرقم الجامعي

 
  إبراهيم محمد عرمان. د: المشرف

  
  

 من أعضاء لجنة المناقشة المدرج أسماؤهم 2011 /18/7نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ 
  :قيعهموتوا

  
  :..............إبراهيم عرمان                       رئيس لجنة المناقشة         التوقيع. د. 1
  :...............زياد محمد قباجة                     ممتحناً داخلياً               التوقيع. د. 2
  :..............          التوقيع     ممتحناً خارجياً     علم الدين عبد الرحيم الخطيب. د.أ. 3

  
  

 القدس ـ فلسطين
 

  م2011/هـ 1432



  داءـــاإله                          

  

  . أبي الذي غرس البذور وقدم الرعاية وطال انتظاره للحظة الحصادإلى 
                                                                           

  . يزة التي قدمت كل ما تستطيعه أم بإخالص وصمتإلى أمي العز 
                                                                         

  .إلى زوجتي التي هي نعم الرفيق لي في درب الحياة وسهرت الليالي من أجل راحتي
  

  .وجنى، أمدهم اهللا بالصحة والعافية....وحمزة....إلى أبنائي عمر
  
  . ى إخوتي وأخواتي األعزاءإل
  

  .إلى كل يد امتدت للمساعدة ولسان نطق بالنصيحة وإلى كل من أحبهم وأحترمهم
  

  .إلى كل طالب علم ال تثنيه عقبات الحياة وعراقيلها عن المثابرة وبلوغ الهدف
  

  إلـى كل هـؤالء
  أهـدي هـذا الجهـد المتـواضـع

  
  

 
  
  
  



أ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  إقرار
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  .أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد
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  الشكر والتقدير

  
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد النبـي األمـين                

  ):صلى اهللا عليه وسلم(وعلى آله وصحبه أجمعين، وانطالقاً من حديث الرسول 
  "ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس"

  
العرفان الجميل ألستاذي الفاضل الدكتور إبراهيم عرمان الذي أنار لي الدرب           أتقدم بالشكر الجزيل و   

لتحقيق غايتي والذي تفضل بقبول االشراف على هذه الرسالة ومنحني من عمله ووقته ما أسهم في                
  .اكمال هذه الدراسة واخراجها إلى حيز النور

  
علـم  : زياد قباجة، واألستاذ الـدكتور : كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى عضوي لجنة المناقشة الدكتور 

  .، اللذين تحمال عبء قراءة هذه الدراسة ومناقشتها.الدين الخطيب
  

  :وبالشكر موصوال إلى
أساتذتي في قسم الدراسات العليا في جامعة القدس الذين غمروني بفضلهم وبجميل عطـائهم، كمـا                

  .أتقدم بالشكر إلى جميع المحكمين ألدوات الدراسة
  

ني أن أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان إلى وزارة التربية والتعليم العالي وقسم التعليم العام فـي                ال يفوت 
مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل، وأتقدم بالشكر إلى المدارس والمعلمين الذين اسـتقبلوني              

شـملتهم  لحضور بعض حصص العلوم، كما أتقدم بعظيم الشكر إلى معلمي العلوم العامـة الـذين                
  .الدراسة لما قدموه من تعاون

  
كما وأشكر كل من ساهم في إتمام هذا العمل المتواضع وإخراجه إلى حيز الوجود، وإلى األسـاتذة                 

محمود النواجعة، وإبراهيم قرعيش، ومحمد الجندي، وأحمد سعيد، وكمال منسي، ومصعب           (الكرام  
  .، فلهم كل االحترام والتقدير)و عرامعبد ربه، وبالل عبد ربه، وتيسير أبو عرام، ومحمد أب

  
  .وأشكر كل من مد يد العون والمساعدة إلتمام هذه الرسالة التي كانت إحدى آمالي في الحياة

                                                                 
  

  يونس حمد    



ج 

  الملخص

معلمـي العلـوم العامـة فـي المرحلـة األساسـية            ارسة  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة مم      
، وتكون مجتمع الدراسة من     إلستراتيجية التعليم بالمجموعات ومعيقات استخدامها من وجهة نظرهم       
جنـوب الخليـل والبـالغ      / جميع معلمي العلوم العامة للمرحلة األساسية في مديرية التربية والتعليم         

  .م)2010/2011(لدراسي معلماً ومعلمة، للعام ا) 581(عددهم 
 من مجتمع الدراسة األصلي، تـم       )%50( معلماً ومعلمة أي بنسبة      )236(تكونت عينة الدراسة من     

   .  الطبقية اختيارها بالطريقة العشوائية
تتعلق األولى بدرجة ممارسـة معلمـي العلـوم          : تمثلت في استبانتين  : استخدم الباحث ثالثة أدوات   

مجموعات في التدريس، والثانية تتعلـق بالمعيقـات التـي تـواجههم عنـد              الستراتيجية التعليم بال  
استخدامهم لهذه االستراتيجية في التدريس من وجهة نظرهم، وأما األداة الثالثة فتمثلت فـي بطاقـة                

لمو العلوم العامة في المرحلـة      ممارسات استراتيجية التعليم بالمجموعات التي يستخدمها مع       مالحظة
التحقق من صدق جميع األدوات من خالل عرضها على عدد من المحكمـين، وتـم               ، وتم   ساسيةاأل

للممارسـة   التحقق من الثبات من خالل حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا، حيث بلغ معامل الثبات             
 الثبـات  للمالحظـة  و ،)83(الضمنشخـصي    الثبـات  للمالحظـة و ،)0.93(، وللمعيقات   )0.88(

  ).    78(البينشخصي 

 الدراسـة    نتائج استخدم الباحث طرقاً إحصائية وصفية وتحليلية فأشارت       أهداف الدراسة  ولتحقيق
إلى وجود ممارسات الستراتيجية التعليم بالمجموعات لدى المعلمين بدرجة مرتفعة، وتم الحصول            
على هذه النتيجة من خالل تحليل االستبانة المتعلقة بدرجة الممارسة وتحليل المشاهدات الـصفية              

ذات داللـة   صص التي تم حضورها عند المعلمين، كما أظهرت النتائج أنه ال توجـد فـروق                للح
 ممارسة معلمي العلوم العامة في المرحلة       متوسطاتفي  ) α≥0.05(إحصائية عند مستوى الداللة     

، والمؤهـل   جـنس ال(ات  متغيـر لستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى ل      الاألساسية  
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة       وكما أظهرت النتائج وجود فروق       .)صصالعلمي، والتخ 

)α≥0.05 (ستراتيجية التعلـيم   ال ممارسة معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية          متوسطات في
 10-5سـنوات الخبـرة مـن       (سنوات الخبرة ولـصالح     بالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير      

المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة الستخدام اسـتراتيجية         ئج أن   ، كما أظهرت النتا   )سنوات
فروق ذات داللة إحـصائية فـي    وجود كانت متوسطة، وأظهرت النتائج عدم    التعليم بالمجموعات   

سـتراتيجية  لة األساسية الستخدام ا   لمرحفي ا معلمي العلوم العامة    متوسطات المعيقات التي تواجه     
، والمؤهل العلمي، وسـنوات الخبـرة،       جنسال( للمتغيرات   تعزىي التدريس    ف م بالمجموعات يالتعل

، وأظهرت النتائج أيضاً وجود عالقة عكسية بين متوسطات ممارسـة معلمـي             )وتخصص المعلم 



د 

العلوم العامة في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات وبين متوسطات المعيقات التي            
  .ستراتيجية التعليم بالمجموعاتتواجههم في استخدامهم ال

علـى   المعلمـين    مساعدةضرورة  : وفي ضوء النتائج خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها        
المعرفة الكافية باستراتيجية التعليم بالمجموعات، وخاصة ذوي الخبرة القليلة الذين لم يتسن لهـم              

نعكس إيجابياً على العملية التعليميـة،      اإلطالع على هذه االستراتيجية في دراستهم الجامعية، مما ي        
  . والعمل على تقليل أعداد الطلبة في الصفوف ليتسنى للمعلم تفعيل استراتيجية التعليم بالمجموعات
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Abstract 

 

This study aimed at determining the degree of the practice of science teachers 

of the strategy of teaching groups and the obstacles that face this strategy 

from their point of view. It also examined the role of gender, qualification and 

of experience and the teacher's major. 

 

The sample of study consisted of (236) teachers or (50%) of the original 

population. This sample was selected according to the stratified random 

method. 

The researcher used three instruments: two questionnaires and the observation 

method. The first questionnaire is related to the degree of the practice of 

teaching by groups. The second questionnaire is about the obstacles that 

confront the use of this method. The third method was observation of teachers 

of science while using the study of group teaching in the basic stage. The 

instrumentation of the study were validated by a group of experts. Its 

reliability was tested by Cronbach Alpha. 

 

Results of the study show that the degree of teachers' practice of group 

teaching was high. The study also showed no significant differences in using 

this strategy due to the variables of: gender, qualification and major. It also 

showed significant differences at )0.05≤α(  in the degree of using the strategy 

of group teaching at ( ) 0.05≤α due to the experience and in favor of (5-10) 

years of experience. Results also showed that the degree of obstacles to 

teaching by groups by the teachers of science was moderate. No significant 

differences in obstacles facing science teachers in teaching by groups due to 

(gender, qualification, years of experience and major). Results also showed 

that there is an inverse relation between the mean of the degrees of the 



و 

practices of the science teachers of the teaching by group strategies and that 

of the obstacles that they face in their use of teaching by groups strategy. 

 

In the light of the results, the researcher recommended that further studies be 

conducted using the experimental method and larger population. It is also 

necessary to transform the lesson plans to make them convenient to be group 

teaching before starting teaching.   
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  الفصـل األول

______________________________________________________________  

  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  

  : المقدمة1.1

ترك االنفجار المعرفي والسكاني الذي يشهده عصرنا الحاضر، وما رافقه من نمو متـسارع فـي                
قد جرت منـذ مطلـع القـرن         ف ،مجال المعارف والعلوم، تأثيراً واضحاً في مجال التربية والتعليم        

تحديث النظم التعليمية وتطويرها، وإحداث تغييرات جوهرية في        الت جادة استهدفت    واالعشرين مح 
 وقد صاحب ذلك اهتمام متزايد باسـتخدام كافـة التقنيـات المتاحـة،              ،محتواها وأساليب ممارستها  

واإلفادة مما حققه التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أغنى العملية التربوية والتعليمية بأساليب حديثـة              
  ).2000سالمة، .  (ية تعليم أكثر فاعلية وكفامتطورة، وصوالً إلى

  
هذا وللتدريس بشكل عام غاية أهم من التعليم بمفهومه العام وتلك الغاية هـي التربيـة، فالتـدريس       
أسمى من المعلومات والمعارف التي تلقى وتكتسب، ومن هنا أصبح من الصعب إخضاع هذا الفـن                

   ).2008الهاشمي و الدليمي، ( علم لنظريات عامة تناسب الفلسفة التقليدية للمت
  

 التدريس عملية ذاتية تظهر فيها شخصية المعلم وتلعب فيها ذاتيتـه دوراً عظيمـاً، فقـد                 يعتبركما  
عملية تقتضي مهارات قبل وفي اثناء وبعد التـدريس، فـي     التدريس بأنه ) 2003(عرفت الفتالوي   

  .لمالتخطيط والتنفيذ والتقويم للتدريس، بغية حدوث التع
  

بأنه يجب على المدرس الناجح أن يستخدم طرائق تدريسية متنوعة تختلـف            ) 2005(وأشار موسى   
لم يعد نجاح المعلـم     وباختالف الهدف التعليمي، والفروق الفردية بين التالميذ وغيرها من العوامل،           

ـ يتوقف بأنه في عمله  زمه أيضاً  بل يلعلى تمكنه من مادة تخصصه فقط ـ وإن كان شرطاً أساسياً
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 وذلك الختيار أفضل االستراتيجيات والطرائق      ؛أن يكون دارساً للموقف التعليمي بعناصره المختلفة      
التدريسية التي تناسب الموضوع المراد تعليمه من ناحية، وخصائص التالميذ وقدراتهم ومـستويات             

  .تعليمهم من ناحية أخرى
  

ة واحدة تناسب جميع الظروف واألحوال، فقـد        ولما كان من المستحيل وجود طريقة تدريسية مثالي       
أن تكون واضـحة    : نظر للطريقة التدريسية الناجحة بأنها الطريقة التي تتصف بصفات معينة أهمها          

الهدف، وتتعامل مع محتوى تعليمي محدد، وتتنوع فيها النشاطات التعليمية، وتشتمل على طرائـق              
وتراعي طبيعة المادة التعليمية،    ة الراجعة المناسبة،    تقويمية واضحة ومحددة، وتزود المتعلم بالتغذي     

  .)2000 دروزه،(اعي الفروق الفردية بين الطلبة وتر
  
أن بعض التربويين يعملـون علـى دمـج طرائـق التـدريس             ) 2004(يرى أبو الحلو وآخرون     و

تكـون  واستراتيجياته على أساس أنهما يمثالن وجهاً واحداً، وعلى الرغم من أن طرائق التـدريس               
 المحاضرة بأشكالها المختلفة، والمناقـشة، والطريقـة الحواريـة،          :عامة لكل المواد الدراسية، مثل    

إال أن االسـتراتيجيات    يداني،  واألسئلة، وطريقة دالتون، وطريقة هيربارت، والمالحظة، والعمل الم       
ـ  ستراتيجية تكام موضوعات معينة،    يمية تكون خاصة بتنظيم تعل    التعلـ   التعليمية م حـل  ينظـيم تعل

م التعاوني،  يم المفاهيم، واالتجاهات، والقيم، واالستقصاء، والعصف الذهني، والتعل       يوتعل المشكالت،
  . م بالحاسوب وشبكة االنترنتيم الزمري، والتفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، والتعليوتقنيات التعل

  
يجابي على تركيز   والباحثين لتأثيرها اإل   الدارسين   تعد استراتيجيات التدريس محط اهتمام كثير من      و

الطلبة وشد انتباههم للتحصيل، وإنتاج األعمال الفنية بشكل أفضل من تلك التي يمكن تحقيقها مـن                
وجود عدة استراتيجيات يمكن أن تحقـق بعـض         ) 2006(وقد رأى الديب    . خالل الطرق التقليدية  

في حدود  و لك في ظل مناخ تعليمي معين     رى، وذ م بصورة أفضل من استراتيجيات أخ     يجوانب التعل 
اإلمكانات المادية والبشرية المخصصة ومن هذه االستراتيجيات التي القـت قبـوالً اسـتراتيجيات              

اهتمام التربويين، والقائمين على    بم التعاوني والتي حظيت     ي التعل ةم النشط ومن بينها استراتيجي    يالتعل
  .العملية التعليمية

   
م التعاوني يركز على تحقيق األهـداف لكافـة أفـراد           يأن التعل ) 2007(حكيم  كما أشار النجادي و   

االهتمام بالعمل الجماعي ألنه ال يقل أهميـة        ية وليس لتلميذ معين، مما يساهم في        المجموعة التعاون 
عن العمل الفردي بل على العكس من ذلك، فالعمل الجماعي يكسب التالميذ خبرات، ومهارات من               
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فيما بينهم ويجعلهم قادرين على التفكير والتأمل، ويجعلهم أكثر قدرة على التوافق مع             خالل التفاعل   
  .  أنفسهم ومع اآلخرين

 في الموقف التعليمـي ومـشاركته       م التعاوني، تهتم بنشاط التلميذ    ياستراتيجيات عديدة للتعل  ظهرت  
والخبرات التربوية، ومن أبـرز     يجابية، وتركز على أهمية التفاعل بين التالميذ والمادة التعليمية          اإل

بالمجموعـات، وتكافـل المعلومـات      التعليم  م معاً، و  يالتعل:  التعاوني يمهذه االستراتيجيات في التعل   
ـ       التحصيل بناء على إلى مجموعات   المجزأة تعاونياً، وتقسيم التالميذ      م ي، والمنـاظرة، وإتقـان التعل

  .)2006 ،الديب(اتيجيات التعاونية، التعاوني، وغيرها من االستر
  

والسؤال اآلن ما االستراتيجية المناسبة، واألمثل لتدريس العلوم؟ وخاصة أن تدريس العلـوم لـيس               
مجرد نقل للمعرفة العلمية إلى المتعلم، بل هي عملية تعنى بنمو الطالب، عقلياً، ووجدانياً، ومهارياً،               

  .وبتكامل شخصيته، من جميع جوانبها
  

لعلوم عدة استراتيجيات تدريس من شأنها تحقيق أهداف تدريس العلـوم،         وعليه يطرح أدب تدريس ا    
والتأكيد على الطرق العلمية بحيث تجعلها تقوم على التفسير، والتطبيق بدالً من الحفـظ والتـذكر،                

. وتساعده على اكتشاف المعلومات، وبناء المفاهيم، وربطها بحياة الطالب، واهتماماتـه واتجاهاتـه            
  ).1996أبو القمر، (
  

مألوفـاً  مجموعات أسلوباً تربوياً    بالم  ي التعل من أهم هذه االستراتيجيات وأبرزها،      ويرى الباحث أن  
 نجاحه داخل الفصل يعتمد علـى التخطـيط واإلعـداد           ،مثل أي نشاط صفي    و ،لكثير من المعلمين  

 أو التعيينات،   ،ب أو األسالي  ،م بالمجموعات هو إتقان المجموعة للمهارات     يالهدف من التعل  ، و الجيدين
فكل فرد في المجموعة مسؤول عن إتقان المهارة الخاصة به من جهة، وإتقان المجموعة للمهـارة                

  .من جهة أخرى
  

وبناء على ذلك فإن ممارسة استراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس وال سـيما فـي تـدريس                 
والمهارات الالزمة لعملية التعلـيم، ومـن       العلوم العامة يعد أمراً ضرورياً الكتساب الطلبة المفاهيم         

هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة درجة ممارسة معلمي العلـوم العامـة فـي المرحلـة األساسـية                  
الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس وكذلك لمعرفة المعيقات التي تواجـه المعلمـين فـي               

ـ        ستكمل الدراسـات التـي تناولـت هـذا         استخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات في تدريسهم لت
  .الموضوع
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  :  مشكلة الدراسة2.1    

الحظ الباحث من خالل عمله مدرساً لمادة العلوم العامة وخبرتـه فـي التـدريس أن المعلمـين                  
يستخدمون في تدريسهم طرقاً عديدة منها بعض الطرق البنائية، ومع ذلك فإن هنـاك تـدنياً فـي                  

وم العامة، وبعد اطالع الباحث على الدراسات الـسابقة التـي أوردت            تحصيل الطلبة في مادة العل    
استراتيجية التعليم بالمجموعات كإحدى استراتيجيات التدريس لمادة العلوم العامة، واطالعه علـى            
التوصيات لهذه الدراسات وجد أنها أوصت بإجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال، ولـذلك               

بة لهذه التوصيات في هذا الموضوع واالهتمـام باسـتراتيجية التعلـيم            جاءت هذه الدراسة استجا   
بالمجموعات في التدريس وال سيما في تدريس العلوم العامة، ولعدم االكتفاء بما جاء في الدراسات               
السابقة فقد جاءت هذه الدراسة تحديداً للكشف عن درجة ممارسة معلمي العلوم العامة في المرحلة               

تيجية التعليم بالمجموعات في التدريس، والكشف عن المعيقات التي تواجههم مـن            األساسية السترا 
  . وجهة نظرهم

  

   :أسئلة الدراسة 3.1

  :اآلتيةاألسئلة اإلجابة عن إلى  هذه الدراسة سعت

سـتراتيجية التعلـيم     ال ما درجة ممارسة معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية        : السؤال األول 
  التدريس؟بالمجموعات في 

سـتراتيجية التعلـيم     ال  العامـة   ممارسـة معلمـي العلـوم       متوسطات هل تختلف  :السؤال الثاني 
 الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، تخـصص      (المرحلة األساسية باختالف    بالمجموعات في   

  ؟)المعلم

السـتخدام  معيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة فـي المرحلـة األساسـية             ما ال  :السؤال الثالث 
  استراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس من وجهة نظرهم؟

لـة  مرحفـي ال    العامـة   معلمي العلـوم    متوسطات المعيقات التي تواجه    ختلفهل ت : السؤال الرابع 
المؤهـل   ،الجـنس  (باختالففي تدريس العلوم م بالمجموعات يستراتيجية التعلاألساسية  الستخدام ا  

  ؟)تخصص المعلم ،، سنوات الخبرةالعلمي
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هل توجد عالقة ارتباطية بين متوسطات ممارسة معلمي العلـوم العامـة فـي              : السؤال الخامس 
 وبين متوسطات المعيقات التي تواجههم عنـد        م بالمجموعات يستراتيجية التعل المرحلة األساسية ال  

  استخدامهم لهذه االستراتيجية؟

      

 : فرضيات الدراسة 4.1 

   :الدراسة تم تحويلها إلى فرضيات، كما يليلإلجابة عن أسئلة 

 ممارسـة   متوسـطات في   )α≥0.05(  عند مستوى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية     . 1
 ليم بالمجموعات في التـدريس تعـزى      ستراتيجية التع مة في المرحلة األساسية ال    معلمي العلوم العا  

  .جنسلل

 ممارسـة   متوسـطات في   )α≥0.05( ى الداللة عند مستو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       . 2
ستراتيجية التعليم بالمجموعات في التـدريس تعـزى        وم العامة في المرحلة األساسية ال     معلمي العل 

  .لمؤهل العلميل

 ممارسـة   متوسطاتفي   )α≥0.05( عند مستوى الداللة    توجد فروق ذات داللة إحصائية     ال  .3
ية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التـدريس تعـزى         معلمي العلوم العامة في المرحلة األساس     

  .الخبرةلسنوات 

 ممارسـة   متوسـطات في   )α≥0.05( عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       . 4
 عليم بالمجموعات في التـدريس تعـزى      ستراتيجية الت ال امة في المرحلة األساسية   معلمي العلوم الع  

  .تخصصلل

 متوسطات المعيقـات    في) α≥0.05( عند مستوى الداللة   ذات داللة إحصائية  فروق  ال توجد   . 5 
 م بالمجموعـات  يستراتيجية التعل لة األساسية الستخدام ا   لمرحفي ا معلمي العلوم العامة    التي تواجه   
  .جنسللتعزى في التدريس 

ـ   متوسـطات في )α≥0.05( عند مستوى الداللةفروق ذات داللة إحصائية ال توجد  . 6 ات المعيق
 م بالمجموعـات  يستراتيجية التعل لة األساسية الستخدام ا   لمرحفي ا معلمي العلوم العامة    التي تواجه   

  . العلميمؤهلللفي التدريس تعزى 
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متوسـطات المعيقـات   في   )α≥0.05( عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائية     ال توجد   . 7
 م بالمجموعـات  يستراتيجية التعل الستخدام ا لة األساسية   لمرحفي ا معلمي العلوم العامة    التي تواجه   
 .خبرة لسنوات التعزىفي التدريس 

متوسـطات المعيقـات   في   )α≥0.05( عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائية     ال توجد   . 8
 م بالمجموعـات  يستراتيجية التعل لة األساسية الستخدام ا   لمرحفي ا معلمي العلوم العامة    التي تواجه   
  .تخصص للتعزىفي التدريس 

 بين متوسـطات    )α≥0.05( ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         . 9
ممارسة معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية السـتراتيجية التعلـيم بالمجموعـات وبـين               

  .متوسطات المعيقات التي تواجههم عند استخدامهم لالستراتيجية

  

  : أهداف الدراسة5.1

 وتسهم طريقة تدريسها بصفة فعالـة فـي         ،من المواد األكاديمية التربوية   العامة  بر مادة العلوم    تعت
  : تهدف هذه الدراسة إلىربية على مستوى المدارس وعليهعملية الت

ـ الالمرحلة األساسية   في  العلوم العامة   على درجة ممارسة معلمي     التعرف  . 1   م يستراتيجيات التعل
   .بالمجموعات

فـي  ) ، وتخصص المعلم  وسنوات الخبرة الجنس، والدرجة العلمية،    (رف على أثر كل من      التع. 2
  . في التدريسبالمجموعاتالستراتيجية التعليم  معلمي العلوم العامة درجة ممارسة

التعرف على المعيقات التي تواجه المعلمين الستخدام استراتيجية التعلـيم بالمجموعـات فـي              . 3
  .ألساسية في مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليلتدريس العلوم للمرحلة ا

فـي  ) ، وتخصص المعلم  وسنوات الخبرة الجنس، والدرجة العلمية،    (التعرف على أثر كل من      . 4
 فـي   التعلـيم بالمجموعـات   سـتراتيجية   ااستخدام  نحو   معلمي العلوم العامة     المعيقات التي تواجه  

  .التدريس

ـ  الستراتيجية  ممارسة المعلمين  على العالقة بين درجة   التعرف  . 5  وبـين   م بالمجموعـات  ي التعل
  .المعيقات نحو استخدام هذه االستراتيجية في تدريس العلوم العامة
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  :أهمية الدراسة 6.1

 معلمي  على درجة ممارسة   التعرفتكمن أهمية هذه الدراسة في الموضوع الذي تطرقت له، وهو           
، والمعيقات التي تواجههم من     م بالمجموعات ي التعل تيجيةالستراالمرحلة األساسية   في  العلوم العامة   
م بالمجموعات في مادة    ي التعل الدور الذي تلعبه استراتيجية   عن  هذه الدراسة    ، وتكشف وجهة نظرهم 

من المتوقع  و. مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل     العلوم العامة للمرحلة األساسية في مدارس       
تحسين مستوى تحـصيل طالبهـم،       العلوم العامة في     معلمي: كل من  أن يستفيد من هذه الدراسة    

في متابعتهم للمعلمين، ومصممي المناهج الدراسية للعمل على جعل مقررات           ين التربوي والمشرفين
العلوم قابلة للتعليم وفق هذه االستراتجية، كما أنه يمكن أن تساعد هذه الدراسة في إجراء دراسات                

   .وضوع على مواد دراسية غير العلوم العامةأخرى مماثلة لهذا الم

  

  :د الدراسةوحد 7.1

  :تحددت نتائج هذه الدراسة بمجموعة من العوامل، منها

  .م2010/2011 الثاني للعام الفصل الدراسيتحددت هذه الدراسة زمنياً ب: ةد الزمانيوالحد

  .ب الخليل في فلسطينجنو/ مديرية التربية والتعليم فيجرت هذه الدراسة : ةد المكانيوحدال

المرحلة في  العامة   اقتصرت هذه الدراسة على عينة من معلمي ومعلمات العلوم        : ةد البشري وحدال
  .جنوب الخليل/ مديرية التربية والتعليمفي األساسية 

  . تحددت الدراسة بالمفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة:الحدود المفاهيمية
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  : مصطلحات الدراسة8.1

الدرجة التي تتوافق فيها الممارسات الصفية فـي تـدريس          : درجة ممارسة التعليم في مجموعات    
العلوم العامة مع ممارسات التعليم بالمجموعات التي تجعل المتعلم محور العملية التعلمية التعليمية             

ـ  (خاصة بهذه الدراسة وهي      ، وقد تم قياسها من خالل أدوات      )2006السميرات،  ( ة استبانة درج
  . تم إعدادها من قبل الباحث) الممارسة والمالحظة

أي معلم يقوم بتدريس مادة العلوم العامة من الصف األول األساسي ولغاية الـصف              : معلم العلوم 
  .بغض النظر عن تخصصه في المدارس الحكومية لمديرية تربية جنوب الخليل العاشر األساسي

ي تبدأ من الصف األول األساسي حتى الصف العاشر         وهي المرحلة الصفية الت   : المرحلة األساسية 
  .األساسي

مجموعة من الخطوات واإلجراءات التي يخطط المعلم الستخدامها أثنـاء          : ستراتيجية التعليمية اال
  .تدريسه ويقوم بها، األمر الذي يكفل تحقيق األهداف المنشودة

فيها الطلبة معاً، بعد    يعمل  التعاوني  من استراتيجيات التعليم    هي استراتيجية    :التعليم بالمجموعات 
ولكل فرد في المجموعة مهمه تختلف       غير متجانسة،  لى مجموعات أن يتم تقسيمهم من قبل المعلم إ      
ف أو عدة أهـداف     ويتعاون طالب المجموعة الواحدة في تحقيق هد      عن زمالئه المشاركين معه،     

     .  وتعليم بعضهم البعضمشتركة لزيادة تعليمهم

 هي مجموعة من األسباب التي تؤدي إلى القصور في اسـتخدام            :استراتيجية المجموعات معيقات  
استراتيجية التعليم بالمجموعات، وقد تكون هذه المعيقات بشرية، وقد تكون مادية، وتم قياسها من              

  . خالل االستبانة التي تم إعدادها من قبل الباحث خصيصاً لهذه الدراسة
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  لفصل الثانيا

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

   اإلطار النظري1.2

  

   الدراسات السابقة2.2

  

   الدراسات العربية1.2.2

  

   الدراسات االجنبية2.2.2

  

   تعقيب على الدراسات السابقة3.2
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  الثاني الفصل

  

  

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 بينمـا  العالقة، ذي التربوي باألدب منها األول الجانب هتما جانبين، من الدراسة لالفص هذا تناولي
  . العربية واألجنبيةالدراسة بموضوع المتعلقة السابقة بالدراسات الثاني الجانب هتما
  

:النظري اإلطار 1.2  
 

  :التعاوني ميالتعل مفهوم

  :ومن تلك التعريفات تربويةال األدبيات في التعاوني ميالتعل لمفهوم التعريفات تعددت
 حـسية  تـدريبات  يتـضمن  ميالتعل من نوع بأنه ):26، ص 2007( والخزندار عفانة من كل عرفه

  .البعض بعضهم األفراد فيه يعلم وتفاعل ،اجتماعي نشاط في وحركية
  
 جعلت يتال استراتيجيات التعليم  من بقوله بأنه استراتيجية  : )366، ص 2008 (ةايبخط إليه أشار كما

 فـي  فـرد  كل يشعر ذلكبو ما، هدف تحقيق أو معينة مشكلة لحل صغيرة جماعة في يعمل التلميذ
 لـذلك  المجموعة على يعود وفشله للمجموعة نجاحاً يعد فنجاحه الجماعة، نحو بالمسؤولية الجماعة
  .المجموعة من زميل أي لمساعدة المجموعة أفراد من فرد كل يسعى

  
 إشـراف  تحـت  الصف حجرة داخل صغيرة مجموعات في الطالب ايهف يعمل تعليميةاستراتيجية  

 طالب يتعاون) متدني متوسط، عالي، (التحصيلية المستويات مختلف منها كٌل تضم المعلم، وتوجيه
ـ  لزيادة مشتركة أهداف أو هدف تحقيقل الواحدة المجموعة  .الـبعض  بعـضهم  وتعلـيم  مهم،يتعل

   )182، ص2009 الصيفي،(
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 مجموعـات  إلى التالميذ تقسيم افيه يتم ةميتعل استراتيجية بأنها: )76، ص 2008 (دعمس عرفه كما
-4 (بين ما مجموعة كل أفراد عدد يتراوح ،)مختلفة معرفية مستويات تضم (متجانسة غير صغيرة

     .مشتركة أهداف أو هدف تحقيق في الواحدة المجموعة تالميذ ويتعاون أفراد،) 6
. المـدارس  فـي  المتبعة التدريس استراتيجيات إحدى من بأنه ):120، ص 2006 (دروزة وعرفته
 متقدمـة  حياة هناك تكون أن يمكن ال ألنه ؛االجتماعي التفاعل صور أهم من التعاون طريقة وتعد
  .مشتركة أهداف تحقيق على األفراد بين يجمع تعاون دون

  
 غيـر  مجموعـات  إلـى  الطـالب  تقسيم فيها يتم ستراتيجيةا التعاوني ميالتعل أن سبق مما ونالحظ
 األكاديميـة  المهـام  نجـاز إ على مجموعة كل تقوم إذ معاً، والتفاعل بالتعاون لهم تسمح متجانسة،
  .وتوجيهه المعلم إشراف تحت منها المرجوة األهداف وتحقيق

  
  :التعاوني ميالتعل رواد

اسـتراتيجية   خدامالست من المؤيدين  شالف وروبرت جونسون وديفيد جونسون من روجر كل   يعتبر
 تشير أشكاله بكل التعاوني ميالتعل مجال في البحوث أن إلى أشاروا فقد التدريس في التعاوني ميالتعل
 العلـوم  في تحصيلهم نحو يجابياًإ شعوراً ويشعرون فعاليةأكثر   بشكل العلوم يتعلمون الطلبة أن إلى

 وجـالالرد  وتيبينز توبن من كل وجد ماك. التعاوني ميالتعل طريقة باستخدام النشاط ينجزون عندما
ـ أن  : العلوم تدريس مجال في التعاوني ميبالتعل المتعلقة للبحوث المكثفة مراجعتهم خالل من  ميالتعل

 والـدفاع  ،رائهمآ بتوضيح للطلبة يسمح كونه في تكمن قيمته أن غير داء، لكل دواء يعد ال التعاوني
  )2009 الصيفي،( .اآلخرين مع بالمشاركة وتقويمها، عنها

  
  :التعاوني ميالتعل مبادئ

 نـاتهم يتعي نجـاز إب قيـامهم  أثناء في البعض بعضهم مع ليتحدثوا الطلبة جلوس يعني ال التعاون إن
إقراره للمجموعة بأكملها، فالتعاوني أكثر بكثيـر مـن         ونجاز عمله   إ، وال يعني قيام طالب ب     الفردية

 مادة تعليمية مع طلبة آخـرين أو مـساعدة طلبـة            كون الطالب قريب من طلبة آخرين أو مناقشة       
  . م التعاونييآخرين، على الرغم من أن كالً من هذه األمور مهم في التعل
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 عفانـة  عنـد  أساسـية  مبـادئ  خمسة يتضمن أن يجب حقيقياً تعاونياً التعاوني ميالتعل يكون وحتى
  : وهي المجموعاتب ميتعلال في) 2007( والخزندار،

 يهـتم  أن هو فعال، تعاوني أساس على منظم لدرس متطلب أول إن :يجابياإل المتبادل االعتماد. 1
 أنهـم  الطلبـة  يدرك عندما يجابياإل المتبادل االعتماد ويتوافر المجموعة، في فرد كل ميبتعل الطلبة

 المجموعـة  فـي  أقرانهم ينجح لم ما ينجحوا أن يمكن ال بشكل المجموعة في أقرانهم مع مرتبطون
 وأن ،المتخصـصة  المادة يتعلموا أن: التعاونية التعليمية المواقف في مسؤوليتان وللطلبة. عكسالبو

  .المادة هذه يتعلمون مجموعتهم أعضاء جميع أن من يتأكدوا
  
 مـن  يعززون. الطلبة بين لوجه وجهاً تفاعالً يتطلب التعاوني ميالتعل: المشجع المباشر التفاعل. 2

 المجموعـة  فـي  عضو كل جهود ومدح وتشجيع بدعم وذلك ونجاحهم، بعضاً بعضهم ميتعل خالله
 من (صغيراً المجموعات حجم يكون أن يجب مثمراً لوجه وجهاً التفاعل يكون ولكي اآلخرين لتعلم

  .المجموعة حجم بنقصان يزدادان وجهوده العضو، مشاركة ألن وذلك). أعضاء 3-6
  
 وإرجـاع  طالب، كل أداء بتقويم تتم الفردية لمساءلةا: الشخصية والمسؤولية الفردية المساءلة. 3

 إلـى  يحتاج أعضائها من عضو أي المجموعة تعرف أن المهم ومن والفرد، المجموعة إلى النتائج
 المجموعة أعضاء يعرف أن أيضاً المهم ومن التعيين، إلكمال والتشجيع والمساعدة الدعم من المزيد
 أسـماء  مـع  أسـماؤهم  وتظهر يعملون، ال أي ؛اآلخرين لعم على يتطفلوا أن يستطيعون ال أنهم

 امتحـان  إعطـاء  الفردية المساءلة تنظيم في المتبعة الطرق ومن. فعالً بالعمل قاموا الذين اآلخرين
 مـا  بتعلـيم  الطلبة وقيام المجموعة، كامل يمثل طالب إلنتاج العشوائي واالختبار طالب لكل فردي
  .للمجموعة يعرفه ما بتوضيح العضو وقيام آخرين، طلبة إلى تعلموه

  
 األشـخاص  تعلـيم  يجب :الصغيرة وبالمجموعات األشخاص بين بالعالقات الخاصة المهارات. 4

 إذا المهارات هذه استخدامعلى   زهميحفتل ؛النوعية العالي التعاون يتطلبها التي االجتماعية المهارات
  .منتجه تكون أن التعاونية للمجموعات أردنا

  
 الجهـود  في إسهامهم في األعضاء فعالية وتحسين توضيح هو منها الغرض :الجمعية عالجةالم. 5

 أي تـصف  أن بغـرض  ملياً تفكر أن إلى تحتاج فالمجموعات ؛المجموعة أهداف لتحقيق التعاونية
 سـلوك  أي حـول  قـرارات  تتخذ وأن المجموعة، عمل إتمام في مساعدة فيها كانت للعضو أعمال
  .تغييره ينبغي سلوك وأي استمراره، ينبغي
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  :التعاوني ميالتعل يحققها التي الفوائد

 التفاعل للطلبة يتيح فهو التعاوني ميالتعل حققها التي الفوائد بعض ذكر إلى) 2009 (الصيفي تطرق
 ويحسن األفضل، والتعليم التحصيل يحققو بحرية، وتوضيحها الدراسة أثناء واألفكار اآلراء وتبادل
 الناقـد،  التفكير كمهارة ايجابية ومهارات سليمة اتجاهات الطلبة كسبيو الطلبة، عند تفكيرال قدرات
 من ويزيد م،يالتعل نحو الذاتي الحافز من ويزيد الطلبة، لدى سلوكية مشكالت انخفاض على ويعمل
 بـين  والتفـاهم  الـصداقة  ئنشيو اآلخرين مع الفعال للعمل الالزمة والمهارات المشاركة مهارات

  .األدوار التزامو اآلخرين أراء احترامك القيم من كثيراً ويعلم بة،الطل
  

  : التعاوني ميالتعل تقويم
 على أو ،أعلى عالمات على للحصول يتنافسون كأفراد ال عاملة كوحدات المجموعات تقويم ينبغي

 مـن  شـكلٌ  كهنـا ف ،الدراسية المادة الطلبة إتقان على بناء الوحدة تقويم ينبغي إذ ،المعلم استحسان
 مع عقداً المجموعة أعضاء يوقعف الطلبة، مع بها يتفق المعلم قبل من عقود بعملوهو   التقويم أشكال
 أو المجموعة، مشروع في لهم المخصصة األجزاء في فردية بصورة العمل على فيه يوافقون المعلم

 يكمـل  ثـم  ،شدونهاين التي العالمة كمجموعة ويقررون،  كله المشروع لمجموعة المفوضة األجزاء
  ).2003 الحيلة،( .عقدهم شروط حول المجموعة أعضاء مع تشاوره على اعتماداً العالمة المعلم

  
 بعـض  علـى  سؤاالً المعلم طرح خالل من اًفردي يكون التقويم أن إلى) 2009 (الصيفي أشار وقد
 الذي المراقب سلوكال تقويم خالل من المهارة، اكتساب وفي الدراسي التحصيل في المجموعة أفراد
 انتهـاء  بعـد  يتم جمعي ختاميتكويني   تقويم وهناك. العمل أثناء ليطبقوه مسبقاً للطالب تحديده تم

 لكـل  أسـئلة  توجيـه  طريق عن األهداف تحقق مدى لقياس وذلك التعاوني العمل من المجموعات
 المجموعـة  أفراد بين التشاور يتم أن على المهارات اكتساب وفي الدراسي التحصيل في مجموعة
  .مجموعة كل أعدته الذي لتقريرا درجة تقدر هخالل ومن الجميع، من واحدة جابةاإل وتكون

  
 متزايـد  وتـذكر  أعلـى،  تحـصيل   هنـاك  سيكون أنه التعاوني التقويم كما يرى الباحث من خالل    

 منـتظم  حون على ستشارك التي المجموعات لدى الناقد التفكير لقدرات أكبر واستخدام للمعلومات،
  .التعاوني ميالتعل في
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  بالمجموعات ميلتعلا ةاستراتيجيتصنيف 

  :م في المجموعةيحسب طريقة التعل :أوالً
 بالمجموعات ميالتعل تنفيذ خاللها من يتم تدريسية استراتيجيات عدة توجد أنهب) 2003 (زيتون يقول
 تقـسيم  علـى  تتفـق  أنها إال ما، نوعاً تطبيقها في اإلجراءات هذه تختلفو الدراسي، الصف داخل

 بيـنهم  فيمـا  والعمل والمعلومات األفكار مجموعة كل أفراد يتبادل متعاونة مجموعات إلى الطالب
  :االستراتيجيات هذه ومن معينة، أهداف أو مهمة تحقيق أو نجازإل
 ثالث ىإل تحصيليةال مستوياتهم وفق الطالب تقسيم وهي :الطالبية التحصيل قوفر ستراتيجيةا .1

 عـدد  زيادة حالة وفي فئة، كل من فرد على ملتتش مجموعة كل). ضعيف متوسط، متفوق، (فئات
  .مجموعة لكل اثنين أو طالب إضافة يمكن المتوسطين الطالب

  
 تتكون مجموعة كل مجموعات إلى الطالب تقسيم فيها يتم :التعاوني التكاملي ميالتعل ستراتيجيةا .2
 فـرد  كل ويأخذ المجموعات، عدد على أجزاء إلى المادة محتوى تقسيم مويت األعضاء، من عدد من
 فكـرة  تكمـل  حتى فاألخر اآلخر وكذلك لزمالئه ويشرحه المحتوى من معين جزء المجموعة في
 إلى الجزء شرح ويتم تعلموه، عما تقرير بكتابة المجموعة أعضاء ويقوم للمجموعة، المحتوى جزء

  .االختبارات باستخدام فردياً الطالب تقييم ويتم المجموعات، كل ملتع وكذلك األخرى، المجموعات
  
 حـدود  داخـل  خاصة فرعية لموضوعات الطالب اختيار يتم :التعاوني االستقصاء ستراتيجيةا. 3

ـ  لمهـام  والطلبـة  المعلـم  قبل من التعاوني التخطيط ويتم المعلم، عادة حددهاي عامة مشكلة  ميالتعل
 وإعـداد  النتـائج  بتحليـل  والقيام عليه، اتفقوا الذي للتخطيط التنفيذ عملية كذل بعد وتتم واألهداف،
 المعلـم  قبـل  مـن  التقـويم  عملية وتتم التقرير، عرضل مجموعة لكل الفرصة وإعطاء التقارير،

  .  التقرير بعرض تقوم مجموعة لكل األخرى والمجموعات

 

 لتحقيقهـا  المتبعة والمهام األهداف في تبادلةم مشاركة هي ):بالمشاركة (معاً ميالتعل ستراتيجيةا .4
 الطـالب  ويتحمـل  المهمـة  تعلم في البدء قبل األفراد جميع فيها يشارك م،يالتعل من النوع هذا في

  . بتعلمه يقومون لما بالنسبة منها المهم وغير المهم وتحديد المعلومات جمع في المسؤولية

 

 طرح خالل من الموضوع، بشرح المعلم قيام قبع تستخدم :شارك ـ زاوج فكرـ ستراتيجيةا .5
 ثـم  الزمن، من معينه لمدة تشويش أي بدون حده على بالتفكير طالب كل ويقوم الطلبة، على سؤال
 فـي  معاً ويفكروا بينهم فيما يتناقشون أزواج إلى الطالب تقسيمب  وذلك :المزاوجة بعملية المعلم يقوم
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 مـن  إليـه  توصلوا ما يعرضوا أن اآلخر تلو الواحد زواجاأل من المعلم ويطلب المطروح، السؤال
  . المتاح للوقت تبعاً نصفهم أو األزواج بربع المعلم يكتفي وقد المطروح السؤال حول وأفكار حلول

  

ـ  التعـاوني  ميالتعل بين دمج عملية هي :تقانياإل التعاوني ميالتعل ستراتيجيةا .6  االتقـاني  ميوالتعل
 الـديب، ( ذكـر  حيـث  من األهـداف،    %90ن الطلبة الضعاف يحققون     م% 90ويكون فيه نسبة      

 المـادة ب خاصـة  أوراق فـي  التعليميـة  المهام نجازإ ستراتيجيةاال هذه في الطلبة على أن) 2006
 أداء تقويم ويتم اإلتقان مستوى إلى الفريق أعضاء ووصول مشترك تعليمي هدف لتحقيق التعليمية،
  .مسبقاً ةموضوع محكات وفق الفريق أعضاء

  

  :حسب مدة بقاء المجموعة: ثانياً

 أنـواع  ثالثـة  له يوجد بل واحد، اتجاه ندع يقف ال بالمجموعات ميالتعل أن) 2009 (الصيفي يرى
  : وهي

 إلـى  واحدة صفية حصة من تدوم قد مجموعات وهي :الرسمية التعاونية التعلمية المجموعات .1
 المهمة بنجاح أتموا قد المجموعة في وزمالءهم أنهم من كدللتأ معاً فيها الطالب ويعمل أسابيع، عدة

 بـشكل  تبنى أن يمكن منهاج ألي دراسية مادة أي في تعليمية مهمة أيف إليهم، أسندت التي التعليمية
  .تعاوني

  

 مـن  تدوم قد خاص غرض ذات مجموعات وهي :رسميةالغير التعاونية التعلمية المجموعات .2
 الذي المباشر التعليم أثناء المجموعات من النوع هذا ويستخدم واحدة، صفية حصة إلى دقائق بضع
 نفسياً وتهيئتهم الطالب انتباه توجيه بهدف فيديو شريط عرض أو ،عرض تقديم :مثل أنشطة يشمل
  .مهايتعل سيتم التي المادة إلى

 

 وذات نـسة متجا وغيـر  جلاأل طويلة مجموعات هي :األساسية التعاونية التعلمية المجموعات .3
 يحتاجون الذي والتشجيع والمساندة الدعم بتقديم أعضاؤها يقوم أن الرئيسي وغرضها ثابتة عضوية

 والدائمـة  الملتزمـة  العالقـات على   الطالب تعود المجموعات  وهذه األكاديمي النجاح إلحراز إليه
  . ةالمجموع أعضاء يتخرج حتى تدوم وربما األقل على سنة تدوم والتي األجل وطويلة
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  :بالمجموعات ميالتعل مراحل

  :وهي بالمجموعات ميللتعل مراحل أربع ذكر إلى) 2008( دعمس تطرق
 والمطلـوب  معطياتها وتحديد المطروحة ةمالمه أو المشكلة تفهم يتم وفيها: التعرف مرحلة :األولى
  .لحلها المشترك للعمل المخصص والوقت إزاءها عمله
 األدوار توزيـع  علـى  االتفاق المرحلة هذه في ويتم: الجماعي عملال معايير بلورة مرحلة :الثانية
 االسـتجابة  وكيفيـة  المشترك، القرار اتخاذ وكيفية ،الجماعية المسؤوليات وتحديد التعاون، وكيفية
  .المطروحة المشكلة لحل الالزمة والمهارات ،المجموعة أفراد ألراء
 نجازإل والتعاون المجموعة أفراد قبل من العمل في اطاالنخر المرحلة هذه في يتم: اإلنتاجية :الثالثة

  .عليها المتفق والمعايير األسس بحسب المطلوب
 عـن  التوقـف  أو ذلك تتطلب المهمة كانت نإ التقرير كتابة المرحلة هذه في ويتم: اإلنهاء :الرابعة
  .العام الحوار جلسة في المجموعة إليه توصلت ما وعرض العمل

  
     :جموعاتم في العمل نماذج
  :اآلتية النماذج إلى للمتدربين المعطاة للمهارات بالنسبة مجموعات في العمل) 2008( نبهان قسم

 انفـراد،  علـى  المهمة بتنفيذ المجموعة من متدرب كل يكلف :المتشابهه للمهارات الفردي العمل*
 تكون أن به يقصد نهأ الإ المجموعات عن بعيداً العمل هذا يبدو وقد. الواحدة المجموعة ضمن ولكن
 تجعـل  التـي  الفردية الخبرات كل على الحصول أجل من الجماعي العمل قبل أولى خطوة مجرد
  .النتائج أفضل إلى تصل المهمة

  
 البدايـة،  منـذ  بتعـاون  العمـل  إلى المتدربون يحتاج وهنا :واحدة بمهمة للقيام الجماعي العمل*

 لفـرد ا لعمـل  ويكون للتنظيم، الالزم الجو تهيئة جلأل ؛الواحدة للمجموعة قائد ظهور هذا ويتطلب
  .لمجموعةبا الموكلة المهمة في أثر الواحد

  
 ومقارنـة  المهمة بتنفيذ المجموعات تكلف وهنا :واحدة مهمة ألداء منفصلة مجموعات في العمل*
 يكمـل  بحيـث  معينه مهمة من أجزاء بتنفيذ المجموعات تكلف أو ،منها لالستفادة المختلفة داءاتاأل

  .المجموعات من غيرها عمل مجموعة كل عمل
  
 ،مستقلة مهمة بتنفيذ مجموعة كل تكلف وهنا: مختلفة مهمات ألداء منفصلة مجموعات في العمل*

 مـن  وإثرائها ومناقشتها عرضها خالل من المجموعات إليها توصلت التي النتائج تبادل يتم ثم ومن
  .الكلية المجموعة
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  :بالمجموعات ميالتعل نجاح ىعل تساعد التي العوامل

  :  العوامل هذه أهم ومن ،الحسبانب أخذها يجب عوامل بالمجموعات ميالتعل نجاح في يتحكم
 الـصفية  الغرفـة  وحجـم  التعاوني، ميالتعل دروس نجازإل الكافي الزمن وتوافر الصفي، االنضباط
 .العمـل  فـي  لتـزام واال الـذاتي  باالعتمـاد  التالميـذ  وشـعور  الصف، طالب وعدد وتنظيمها،

  ).2003زيتون،(
  

  :بأن هناك عوامل أخرى تساعد في انجاح التعليم بالمجموعات منها): 2009(ويرى الصيفي 
اإلدارة الصفية الجيدة، والتدخل في عمل المجموعات في حال توقف العمل بها، بسبب عدم القـدرة                

 نـضوج المهـارات التعاونيـة       على مواجهة النقاش، أو تعثر التعاون بين أفراد المجموعة لعـدم          
االجتماعية بين الطالب، ومراقبة السلوكيات، وطرح أسئلة التقويم التكويني لضمان دقة سـير كـل               
مجموعة نحو تحقيق األهداف، وتعزيز االجابات المتميزة وإبرازها أمام الجميع لالسـتفادة منهـا،              

  .قديم التغذية الراجعةوعرض اإلجابات الصحيحة أمام الطلبة بهدف تصويب األخطاء، وت
  

  :بالمجموعات ميالتعل في والمتعلم المعلم دور

 يوجد حيث والمتعلم، المعلم هما التعليمية العملية في يناألساسي ينالعنصر أن) 2008 (خطايبة يرى
  :بالمجموعات ميالتعل ستراتيجيةا استخدام في فعال دور منهما لكل
  

  :المعلم دور

 أو ،جيـدة  مناهج إلى توصلنا ومهما ،التعليمية العملية نجاح في الرئيس العامل هو المعلم أن شك ال
 وتنفيذ تطبيق على القادر المعلم توفر إذا الإ التعليمية العملية تنجح فلن ،فاعلة تدريس استراتيجيات

  .والخطط النظريات هذه كل
 التي الالزمة والمواد ميعلالت بيئة بإعداد :المرجوة التعليمية األهداف تحديد في المعلم دور ويتلخص
 المشكالتتحديد   مجموعة، كل حجم وتحديد محددة مجموعات إلى الصف وتقسيم للمعالجة، تستخدم

 الطلبـة  ومـساعدة  التقدم، على وحثهم المجموعة داخل الطلبة إسهامات ومتابعة ، للطلبة المواقفو
 واالسـتماع  المجموعـات  مراقبةو وحيويتهم، تفاعلهم استمرار بهدف وتنويعها األنشطة تغيير على

 المجموعـة  بمساعدة يقوم األمر لزم نإو ،مجموعة كل في األفراد بين تدور التي والمناقشة للحوار
  .للمساعدة تحتاج التي
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  :المتعلم دور

 األفـضل  ومن ،البعض بعضها ليكمل األدوار هذه وتوزع محدد، دور عضو لكل يسند ميالتعل في 
 هـذه  ومـن  للطـالب  األمر ترك من بدالً الطالب، على األدوار هذه بتوزيع بنفسه المعلم يقوم أن

  . الناقد المشجع، المراقب، المجموعة، مقرر المستوضح، المجموعة، قائد: األدوار
  

                    :المجموعات عمل تنظيم في تسهم اقتراحات
 حـل  فـي  وتـساعد  مجموعات،ال تنظيم في تسهم التي المقترحات بعض إلى) 2003( الحيلة أشار

 أمراً االقتراحات من اقتراح كل ويتناول تنفيذها، عند المعلمين تواجه التي الصعوبات أو المشكالت،
  .الخصوص بهذا عمله ينبغي وما المجموعات، عمل بتنظيم يتعلق

  
 وفقـاً  مجموعـه،  كل في المشاركين الطلبة وعدد المجموعات، حجم يتحدد :المجموعات حجم .1

 حجم ولكل ستة، إلى أفراد ثالثة من ةالمجموعأفراد   أعداد وتتراوح به، القيام المطلوب لعملا لنوع
 يـسهل  نـه إف) 3-2 (مـن  قليلة المجموعة تكون فعندما وخصائص، مزايا المجموعات أحجام من

 األعمـال  تكون عندما أما التعاوني، ميبالتعل البدء عند صغيرة مجموعات بتشكيل وينصح إدارتها،
 أفـراد،  ستة إلى لتصل كبيرة ةلمجموعأفراد ا  أعداد تكون أن يفضل نهإف كبيرة، بها القيام طلوبالم
 عـدد  مـن  وتقلـل  ،ةمجموعال أفراد ومعارف مهارات، من لإلفادة للطلبة الفرصة يعطي ذلك ألن

 هـو  للمجموعـات  حجـم  أفـضل  أن إال ،الواحد الصف في المعلم عليها يشرف التي المجموعات
 .أفراد أربعة من تتكون التي تالمجموعا

  

 العـشوائية،  الطريقـة  هـي  المجموعات لتشكيل طريقة أفضل إن :المجموعـات  تشكيل كيفية .2
 القـدرات  ذوي ومـن  األفـراد،  من متجانسة غير مجموعات تكوين إلى يؤدي العشوائي فاالنتقاء
 اسـتفادة  يوه التعاوني ميالتعل أهداف تحقيق على يساعد األمر وهذا المتفاوت والتحصيل المختلفة
 يـتم  وعندما ،وغرس حب التعاون في نفوس أفراد المجموعات المشكلة        بعض،من بعضهم ال   الطلبة
 ألعـضاء  ثابتـة  غير أدواراً المعلم يعطي وقد به، يحتفظ رقماً فرد كل يعطى المجموعات تشكيل

 . والمالحظ والمشجع، والمسجل، والباحث، والمقوم، والقارئ، والملخص، القائد،: منها المجموعة

 

 للطلبـة  اًأمر توضيح المعلم يريد عندما :مجموعات في يعملون وهم الطلبة اهتمام جذب كيفية .3
 متفـق  يدويـة  إشارات طريق عن إما ذلك عمل يمكنه انتباههم، وجلب مجموعات في يعملون وهم
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 أفراد بقية استجابة ويؤكد المعلم، رشاداتإل مجموعة لكل مراقب اختيار أو ،جرس بقرع أو عليها،
 . اإلرشادات لتلك المجموعات

 

  :        بالمجموعات ميالتعل تنفيذ خطوات
  :تيةاآل الخطوات اتباع من بد ال بالمجموعات فعال ميتعل لتحقيق) 2008(: خطايبة يقول

  .محددة فترة في للطلبة تعليمه يمكن للدراسة موضوع أو وحدة اختيار. 1
 أجـزاء  إلى التعليمية الوحدة تقسيم فيها يتم تعليمية وحدة لكل المعلم بلق من منظمة ورقة عمل. 2

  .صغيرة

  .االختبار وفقرات ميتعلال فقرات تنظيم. 3

 بعض في تختلف تعاونية مجموعات إلى ستراتيجيةاال هذه باستخدام يدرسون الذين الطلبة تقسيم. 4
  .كالتحصيل والخصائص الصفات

 أمـام  اكتسبه ما لقاءإب عضو كل يقوم خططها ووضع دراستها براءالخ مجموعات تكمل أن بعد. 5
 للمعلومـات  عـضو  كـل  واستيعاب إتقان  أن تضمن  الضمان مجموعة وعلى األصلية، مجموعته
  .الوحدة فصول جميع في المتضمنة والقدرات والمفاهيم

  .نجازهإ عن شخصياً مسؤول طالب وكل فردي، الختبار الطلبة جميع خضوع. 6

 . المتفوقة للمجموعة جماعية مكافأة تقديم ثم مجموعة كل درجات بحسا. 7

 

  :بالمجموعات ميالتعل صعوبات

ـ : أن هناك صعوبات كثيرة تواجه التعلم بالمجموعـات منهـا         ) 2007( والخزندار عفانة يرى  اأنه
ـ  لهـا،  المحدد من أطول وقتاً تستغرق وقد المعلم، من فائقة وإدارة وضبط تنظيم إلى بحاجة  ال دوق
 الطـالب  بعـض  واتكال الجماعي، التقييم فكرة قبول وعدم لها، المخطط التعليمية النتائج إلى تؤدي
  .زمالئهم مساعدة المتفوقين الطالب رفض الآلخر الجانب ومن زمالئهم، على

  
 تـوفر  وعدم الصف، في الطلبة عدد كثرة) 2003 (زيتون عند المعلم تواجه التي الصعوبات ومن 

ـ  طريقة نطاق في توظيفها يمكن التي الخاصة لتعليميةا المصادر  والعـبء  بالمجموعـات،  ميالتعل
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 ال الـذي  والحصص الدروس لجدول التقليدي والتنظيم المعلم، كاهل على يقع الذي الكبير التعليمي
  .بالمجموعات ميالتعل إجراءات تطبيق مع مناسب بشكل الوقت باستغالل يسمح

  
  

  :السابقة الدراسات 2.2

  العامـة  العلوم معلمي درجة ممارسة  موضوع تناولت التي واألبحاث للدراسات الباحث مراجعة عدب
 ، والمعيقات التي تواجههم من وجهة نظـرهم       بالمجموعات ميالتعل ستراتيجيةإل األساسية المرحلة في

ع، إال  لم يجد الباحث في الدراسات العربية أواألجنبية دراسات ذات عالقة مباشرة في هذا الموضو             
   .أخرى غير متشابهة أو مرتبطة لها عالقة بموضوع الدراسة دراساتأنه وجد 

  
  :عربيةال دراساتال 1.2.2

دراسة هدفت إلى الكشف عن اتجاهات معلمي الفيزياء نحو اسـتراتيجيات           ) 2011 (خليفاتاجرى  
لمة ممن يدرسون   معلماً ومع ) 304(التدريس المتضمنة في مناهج العلوم، وتكونت عينة الدراسة من          

مناهج العلوم وسبق لهم أن تدربوا على استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم،              
موزعين على المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة، ومن نتائج             

س والتقويم المتضمنة في منـاهج      الدراسة مستوى اتجاهات معلمي الفيزياء نحو استراتيجيات التدري       
، نسبة ذوي االتجـاه المحايـد   %)33.55(نسبة ذوي االتجاه اإليجابي كانت : العلوم، وكان كما يلي   

، ومن النتائج عدم وجود فروق ذات داللة        %)33.55(، نسبة ذوي االتجاه السلبي      %)32.90(كانت  
 نحو استراتيجيات التدريس والتقويم     في اتجاهات معلمي الفيزياء   ) α = 0.05(إحصائية عند مستوى    

المتضمنة في مناهج العلوم، تعزى لمتغيري النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، في حين أظهـرت              
فـي اتجاهـات معلمـي      ) α=0.05(نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى           

 العلـوم تعـزى لمتغيـر الخبـرة     الفيزياء نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج  
  ).   15-5(التدريسية لصالح الفئة من 

   
بدراسة هدفت إلى الكشف عن المعيقات التي تواجه تطبيـق          ) 2010 (شعيرة وآخرون  أبو   كما قام 

استراتيجية منظومة التقويم الواقعي على تالميذ الصفوف األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسي             
مشرفاً تربويـاً، ومـديراً، ومعلمـاً، تـم         ) 363(ء، وتكونت عينة الدراسة من      في محافظة الزرقا  

وأظهرت نتائج هـذه الدراسـة أن أكثـر    . اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة      
المعيقات التي تواجه تطبيق استراتيجية منظومة التقويم الواقعي هي المعيقات المتعلقة باإلمكانيـات             

 ومن ثم يليها المعيقات المتعلقة بالبرامج التدريبية، أما المرتبة الثالثة فقد كانـت للمعيقـات                 المادية
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المتعلقة بالمعلم، أما المعيقات المتعلقة بالمشرف التربوي واإلدارة المدرسية فقد كانت على التـوالي              
توى الداللـة   في المرتبتين األخيرتين، كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـس               

)α=0.05 (     وللحد من هذه المعيقات اقترح البـاحثون       . تعزى إلى متغيري المؤهل العلمي والوظيفة
عدداً من الحلول التي تساعد على التخلص أو التقليل من حدة هذه المعيقات، ومن ضمن هذه الحلول                 

، طبيعتها، فلسفتها،   أهدافها: المقترحة وضع دليل إرشادي يتضمن منظومة التقويم الواقعي من حيث         
  . تحديد األدوار والمسؤوليات فيها

  
دراسة هدفت إلى التعرف بمدى ممارسة معلمي الرياضيات في المرحلة          ) 2010 (أبو عرام وأجرى  

األساسية العليا للمنحى البنائي في تدريس الرياضيات واتجاهاتهم نحوه، وتكون مجتمع الدراسة من             
معلماً ومعلمة،  ) 850(سية العليا في محافظة الخليل والبالغ عددهم        معلمي الرياضيات للمرحلة االسا   

ومن نتائج  . معلماً ومعلمة ) 255(وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية البالغ عددهم          
الدراسة أنها توصلت إلى وجود ممارسات بنائية لدى المعلمين بدرجة متوسطة، ووجود فروق دالة              

مارسة معلمي الرياضيات تعزى إلى متغير الجنس وكانت الفروق لصالح الـذكور،            في متوسطات م  
سـنوات،  ) 10(ووجود فروق تبعاً لسنوات الخبرة وكانت لصالح المعلمين ذوي الخبرة األكثر من             

وعدم وجود فروق تعزى للمؤهل العلمي، وأظهرت النتائج أيـضاً وجـود عالقـة إيجابيـة بـين                  
لمرحلة للمنحى البنائي وبين متوسطات اتجاهاتهم، وأوصـى الباحـث          متوسطات ممارسة معلمي ا   

بضرورة إكساب المعلمين المعرفة الكافية بالمنحى البنائي وخاصة ذوي الخبرة الطويلة الـذين لـم               
يتسن لهم االطالع على هذا المنحى في دراستهم الجامعية مما ينعكس بالـصورة اإليجابيـة علـى                 

 على تقليل أعداد الطلبة في الصفوف ليتسنى للمعلم تفعيـل اسـتراتيجيات             العملية التعليمية، والعمل  
  .   بنائية

  
هدفت إلى التعرف على واقع ممارسة معلمـي العلـوم فـي            ) 2009 (الصغيروفي دراسة أجراها    

المرحلة األساسية العليا الستراتيجيات التدريس القائمة على االستقصاء العلمي وعالقته بمعتقـدات            
لذات التدريسية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا في             فاعلية ا 

معلماً ومعلمة واختيرت منهم عينة طبقية عشوائية بلغت        ) 732(جنوب الضفة الغربية والبالغ عددها      
ى عدم  معلماً ومعلمة، وأشارت النتائج إلى أن درجة الممارسة بشكل عام كانت مرتفعة، وإل            ) 175(

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة ممارسـة معلمـي العلـوم السـتراتيجيات                
التدريس القائم على االستقصاء العلمي تعزى لكل من متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسـنوات              
الخبرة، والتخصص، وحضور دورة محتوى وأساليب تدريس العلوم، كما أظهرت النتائج أن درجة             

دات فاعلية الذات التدريسية لدى المعلمين كانت متوسطة، وإلـى وجـود فـروق ذات داللـة                 معتق
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إحصائية بين متو سطات درجة معتقدات فاعلية الذات التدريسية لدى معلمي العلوم تعزى لمتغيـر               
الجنس، وكانت لصالح الذكور، ولحضور دورة المحتوى وأساليب تدريس العلوم لصالح المعلمـين             

كوا في دورات، أما الخبرة والمؤهل العلمي والتخصص فلم تؤثر على درجـة معتقـدات               الذين شار 
فاعلية الذات التدريسية، كما أشارت النتائج إلى أن العالقة بين درجـة ممارسـة معلمـي العلـوم                  
الستراتيجيات التدريس القائمة على االستقصاء العلمي ومعتقدات فاعلية الذات التدريـسية إيجابيـة             

اللة إحصائية ، باستثناء العالقة بين مجال االستكشاف والفاعلية الشخـصية، وفـي ضـوء               وذات د 
النتائج أوصى الباحث المعلمين بممارسة استراتيجيات التدريس القائمة على االستقصاء العلمي فـي             
التدريس وضرورة تضمين برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة بكيفية تصميم وبناء دروس تعليمية             

ق استراتيجيات التدريس القائمة على االستقصاء العلمي، ومراعاة المنهاج ألنشطة اسـتراتيجيات            وف
  .االستقصاء عند تصميم الوحدات التعليمية

    
فقد هدفت إلى الكشف عن واقع تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني فـي  ) 2008 (الراسبيأما دراسة   

 في مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسـي فـي           مراكز مصادر التعلم من وجهة نظر المعلمين      
في سلطنة عمان، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقيـة العـشوائية            ) جنوب(المنطقة الشرقية   

معلماً ومعلمة، وأشارت النتائج إلى أن درجة تطبيـق اسـتراتيجية           ) 324(حيث تكونت العينة من     
لم من وجهة نظر المعلمين كانت كبيرة في مجال دور مراكز           التعلم التعاوني في مراكز مصادر التع     

مصادر التعلم في تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني وخطوات تنفيذ استراتيجية التعلم التعاوني فـي              
مراكز مصادر التعلم ومتوسطه في مجال واقع تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني في مراكز مصادر              

جة المعوقات التي تحول دون استخدام استراتيجية التعلم التعـاوني فـي            التعلم، كما أوضحت أن در    
مراكز مصادر التعلم من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة في جميع المجاالت الخاصة بها عـدا                
مجال المعوقات اإلدارية الذي جاء كبيراّ، كما بينت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة احـصائية                 

راسة عدا مجال خطوات تنفيذ استراتيجية التعلم التعاوني فـي مراكـز مـصادر              لجميع مجاالت الد  
التعلم تعزى لمتغير الجنس، وكانت تلك الفروق لصالح فئة اإلناث، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد                
فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغير التخصص، كما بينـت أنـه ال                 

اللة إحصائية لجميع مجاالت الدراسة تعزى لـسنوات الخبـرة، وقـد أوصـت              توجد فروق ذات د   
الدراسة بزيادة الدورات التدريبية للمعلمين في كيفية اإلفادة من مصادر التعلم، وإعطـاء المعلمـين               
دورات تدريبية في األسس العليمية لتطبيق التعلم التعاوني في مراكـز مـصادر الـتعلم لتالفـي                 

  . في التدريسالمشكالت التي تقع
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بدراسة للكشف عـن درجـة ممارسـة معلمـي التربيـة            ) 2008 (طالفحة والخوالدة كما أجرى   
االجتماعية والوطنية في مرحلة التعليم األساسي في األردن الستراتيجيات تنمية مهارات التفكيـر،             

بقـت علـيهم    معلماً ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وط      ) 140(وقد تكونت عينة الدراسة من      
األولى تقيس درجة ممارستهم لالستراتيجيات، والثانية تقيس الصعوبات التي تواجههم فـي            : أداتان

ذلك، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن استراتيجية العصف الذهني حصلت على الترتيب األول من بين               
 االسـتراتيجيات   استراتيجيات تنمية التفكير، وكانت استراتيجية التعلم التعاوني كـذلك مـن أكثـر            

أما أبرز الصعوبات التي تواجه المعلمين في تنفيذ االستراتيجيات فتتمثل في بزيادة عـدد              . ممارسة
الطلبة في الغرفة الصفية، والنقص في عدد حصص التربية االجتماعية المقررة، وضـعف بـرامج        

  .فكيرإعداد المعلمين قبل الخدمة وعدم المام المعلمين باستراتيجيات مهارات الت
  

بدراسة هدفت للتعرف إلى إدراكات معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية           ) 2007 (شتاتوقام  
الستخدام الخرائط المفاهيمية ومعيقات استخدامها من وجهة نظرهم، إضافة إلى معرفة أثر الجـنس              

ن معلمـي   والتخصص والمؤهل العلمي والجهة المشرفة وسنوات الخبرة، وتكون مجتمع الدراسة م          
العلوم العامة من الصف األول األساسي إلى الصف العاشر األساسـي فـي المـدارس الحكوميـة                 

معلمـاً ومعلمـة،    ) 674(والخاصة ووكالة الغوث في محافظة رام اهللا والبيرة، والبـالغ عـددهم             
، معلمـاً ومعلمـة   ) 337(واختيرت عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية وتكونت العينة مـن           

وأظهرت النتائج أن درجة إدراكات معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستخدام الخـرائط              
المفاهيمية كانت بدرجة كبيرة جداً، مع عدم وجود فروق دالة إحصائياً الستخدام الخرائط المفاهيمية              

دام الخرائط  بشكٍل عام تعزى لمتغير الجنس والتخصص وسنوات الخبرة، وفي مجال اإلدراك الستخ           
المفاهيمية كطريقة تدريسية لمتغير المؤهل العلمي، وفي مجال اإلدراك ألهمية استخدامها كطريقـة             
تقويمية لمتغير الجهة المشرفة، أما عند استخدام الخرائط المفاهيمية كطريقة في التخطيط والتقـويم،              

الوريوس، وكطريقة تدريـسية  فوجدت فروق دالة إحصائياً لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة البك         
وتخطيطية لمتغير الجهة المشرفة ولصالح المدارس الخاصة، وكان مـن أهـم معيقـات اسـتخدام                
الخرائط المفاهيمية عدم عقد دورات في بداية العام الدراسي، وعدم معـرفتهم بمفهـوم الخريطـة                

دريبية، وتزويد معلمي   المفاهيمية، وفي ضوء هذه النتائج فقد أوصى الباحث بضرورة عقد دورات ت           
  .  العلوم بنشرات تربوية لترشدهم في إعداد وتصميم الخرائط المفاهيمية

  
دراسة هدفت إلى التعرف باتجاهات معلمي العلوم للمرحلـة األساسـية           ): 2007 (حميدانوأجرى  

هـدفت  العليا في محافظة بيت لحم نحو استخدام االستقصاء اسلوباً تدريسياً ومعوقات تطبيقه، كما و             
إلى معرفة أثر كل من الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وموقع المدرسة، والتخـصص،              
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وحضور دورة محتوى وأساليب تدريس العلوم، وتطبيق أسلوب االستقصاء فـي التـدريس علـى               
ولتحقيق أهداف الدراسة طبقت الباحثة استبانة على جميع مجتمع الدراسـة           . االتجاهات والمعوقات 

معلمة، وأظهرت نتائج الدراسة أن     ) 104(معلماً و ) 88(معلماً ومعلمة، منهم    ) 192(لغ عددهم   والبا
درجة اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام االستقصاء مرتفعة، في حين كانت درجـة المعوقـات               
متوسطة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اتجاهات معلمي              

م نحو استخدام االستقصاء كاسلوب تدريسي تعزى لكل من متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي،             العلو
وسنوات الخبرة، والتخصص، وموقع المدرسة، وحضور دورة محتوى أساليب تـدريس العلـوم،             
وتطبيق أسلوب االستقصاء بالتدريس، وعدم وجود فروق في معوقات استخدام االستقصاء تعـزى             

جنس، وموقع المدرسة، وسنوات الخبرة، والتخصص، في حين وجدت فـروق           لكل من متغيرات ال   
وفقاً لمتغير المؤهل لصالح معلمي درجة البكالوريوس، ولمتغير حضور دورة محتـوى وأسـاليب              
تدريس العلوم لصالح المعلمين الذين لم يحضروا الدورة، ووجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي                

 إلى متغير تطبيق أسلوب االستقـصاء، وكانـت الفـروق فـي             معوقات استخدام االستقصاء تعزى   
المعوقات الخاصة بالمعلم ولصالح المعلمين الذين لم يطبقوا االستقصاء، كما أظهرت النتائج عـدم              
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام االستقصاء وبين معوقات              

  . تطبيقية
  
دراسة هدفت إلى إستقصاء جانبان رئيـسان مرتبطـان باسـتخدام           ) 2006 (المقداديأجرى  كما  و

الجانب األول ارتبط بالوقوف على إبراز مزايا التعلم التعاوني، وإبـراز  : استراتيجية التعلم التعاوني  
الصعوبات التي واكبت تطبيقه، وارتبط الجانب الثاني باستقصاء انماط التواصل اللفظي الشائعه بين             

) 40(ي مجموعات التعلم التعاوني أثناء حلهم المسألة الهندسية، وشملت عينة الدراسة على             الطلبة ف 
طالباً وطالبة وتم تقسيمهم إلى ثماني مجموعات، وبينت نتائج الدراسة أن بيئـة الـتعلم التعـاوني                 

لى تحمـل   ساعدت الطلبة على بناء الثقة بالنفس وتقدير الذات، وأن التعلم التعاوني يساعد المتعلم ع             
كما توصلت إلى أن الصعوبات التـي واجهـت         . المسؤولية، ويعزز روح الفريق الواحد بين الطلبة      

استخدام استراتيجية التعلم التعاوني هي وجود بعض الطلبة المتميزين الذين يأخذون الدور الـرئيس              
عاونين الذين  في أداء المهمة وظهور البعض على حساب باقي الطلبة، ووجود بعض الطلبة الغير مت             

  . يميلون إلى أداء المهمة بشكل فردي
       
 الـتعلم  علـى  قائم نموذج استخدام أثرب التعرف إلى هدفت دراسةب) 2006 (لعديلياو سماره وقام

 وبلـغ  األردن، فـي  مؤتـة  جامعة في العملية العامة الكيمياء مادة في الطلبة تحصيل في التعاوني
 مـوزعين  الكيمياء مادة في المسجلين الطلبة مجموع من وطالبة طالباً) 145 (العينة أفراد مجموع
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 وبعـد  ،)وضـابطة  تجريبية (مجموعتين إلى الشعب وقسمت قصدياً اختيارها تم شعب، ست على
 عنـد  إحـصائيا  دال أثر وجود عن الدراسة كشفت الدراسة، أفراد على التحصيلي االختبار تطبيق

)α=0.05 (أظهـرت  حين في اإلناث، لصالح وكذلك التجريبية، وعةالمجم لصالح التدريس لطريقة 
 فـي  والجـنس  التـدريس  طريقة بين للتفاعل) α=0.05 (عند إحصائيا دال أثر وجود عدم النتائج

 مـساقات  تدريس في التعاوني التعلم نموذج باستخدام الباحثان أوصى النتائج، ضوء وفي التحصيل،
  .العملية الكيمياء

  
هدفت إلى استقصاء واقع تنفيذ معلمـي العلـوم السـتراتيجيات           ) 2005(دراسة  كريشان  وأجرى  

تعليمية تجديدية تدربوا عليها أثناء الخدمة وهي استراتيجية التقويم التشخيصي واالستقصاء والـتعلم             
تـصميم دراسـة    (التعاوني، والعوامل المؤثرة في تنفيذها، واستخدم الباحث منهجية البحث النوعي           

ر أفراد العينة وعددهم اثناعشر مشاركاً باستخدام عينة قصدية ذات التباين األكبـر             ، وتم اختيا  )حالة
من معلمي العلوم الذكور وإالناث الذين خضعوا للتدريب على استراتيجيات التعليم والـتعلم أثنـاء               

 األولى، والثانية، ( مديريات التربية والتعليم بمحافظة عمان       2003-1995الخدمة في الفترة ما بين      
وتنوعوا في فترة التحاقهم بالتدريب، وأظهرت النتائج أن أبرز معوقـات تنفيـذ             ) والثالثة، والرابعة 

االستراتيجيات التعليمية عند المعلمين عدم فهم االستراتجية مما انعكس على مهاراتهم في تنفيذها في              
ـ                تراتيجيات غرفة الصف، ومرد ذلك إلى ضعف كفاءة المدربين وتجـاهلهم التنفيـذ العملـي الس

التدريب، وعدم المتابعة، وقلة اإلمكانات المادية، كاألدوات والمواد واألجهزة والوسائل، وأوصـت            
هذه الدراسة بضرورة التخطيط السليم ومراعاة واقع الميدان التربوي، وذلك بتـوفير متخصـصين              

  . لمناسبينأكفاء ومواد تدريبية قابلة للفهم والتنفيذ العملي، وتهيئة المكان والزمان ا
  
 حـل  فـي  والفردية والتنافس التعاون دور معرفة إلى هدفت) 2004 (العبادي اهاأجر في دراسة و

 الـصف  طـالب  من) 91( من الدراسة عينة تكونت. األساسي األول الصف طلبة لدى المشكالت
 وذجيـة النم المدرسة في الطالب هؤالء. أقسام ثالثة من العمد بطريقة اختيارهم مت األساسي األول
 لثالث عشوائياً تعريضهم تم 2002/2003 الدراسي العام خالل األردن في اليرموك لجامعة التابعة
 مستويات ثالثة إلى تقسيمهم تم قسم كل في الطالب). الفردي التنافسي، التعاوني، (التعلم من حاالت
 تطلب شكالتم إعطاؤهم تم مستوى كل في الطالب). متدني متوسط، عالي، (التحصيل أساس على

 التعـاوني  الموقف في أنه الدراسة نتائج كشفت. رياضية مشكالت حل تأليف، استرجاع، تصنيف،
  .الفردي والتعلم التنافسي التعلم في أدائهم من أعلى المشكالت حل في الطلبة أداء كان
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 علمالـت  أسـلوب  استخدام بين المقارنة بهدف) 2000 (ومقدادي الهرش من كل بها قام دراسة فيو
 فـي  بها واالحتفاظ النصوص محرر برنامج لمهارات الطالب تحصيل في الفردي والتعليم التعاوني
 الحاسوب مساق يدرسون جامعياً طالباً) 39 (من الدراسة عينة وتكونت ،األردن في اليرموك جامعة
 جموعـات م إلـى  الطـالب  تقسيم فيها تم حيث التعاونية بالطريقة درسوا طالباً) 20 (التربية، في

 وأنـشطته،  النـصوص  محرر برنامج مهارات فهم في يتعاونان اثنان منها كل طالب عدد صغيرة
 التقـويم،  وأنشطة واألساليب األهداف على تحوي التي التحضير مذكرات تقديم المعلم دور ويكون

 توالمهمـا  باألنـشطة  الطالـب  يقـوم  حيث الفردية بالطريقة فدرسوا اآلخرين طالباً) 19(لـا أما
 اختبـار  الباحثـان  واسـتخدم . واحـد  جهاز باستخدام زمالء من أحد مساعدة دون لوحده المطلوبة
 الطلبـة  تحـصيل  قيـاس  بهدف متعدد من ارياالخت نوع من فقرة) 35 (من مكون نظري تحصيلي
 تطلـب  فقـرة ) 19 (مـن  تكون عملي تحصيلي اختبار وكذلك النصوص، محرر برنامج لمهارات
 ،النـصوص  محرر برنامج لمهارات تحصيلهم لقياس الدراسة عينة أفراد قبل نم الحاسوب استخدام
 لمهـارات  الطلبـة  تحـصيل  متوسط في إحصائية داللة ذات فروق وجود دراستهما نتيجة وكانت
  .التعاونية المجموعة لصالح) والعملي النظري (النصوص محرر برنامج

  
 وحجـم  التعاونيـة  المجموعـات  بنظام علمالت أثر فحص إلى فهدفت) 1999 (عطية أبو دراسة أما

 جنـين،  محافظـة  في الرياضيات مادة في األساسي الخامس الصف طالب تحصيل على المجموعة
 من الدراسة عينة تكونت. التحصيل على المجموعة حجم أثر فحص وإلى التقليدية بالطريقة مقارنة

 قباطيـة،  بلدة في للبنين ساسيةاأل جبل بن معاذ مدرسة في الخامس الصف طالب من طالباً) 147(
 المجموعة أفراد بين فروق توجد ال أنه الدراسة  نتائج أظهرت وقد. 1999ـ 1998 الدراسي للعام

 أشارت كما ،)التقليدية الطريقة (الضابطة والمجموعة وأفراد) مجموعة كل في طالب 6 (التجريبية
 التجريبيـة  المجموعـة  طالب بين بعديال القياس على الطالب تحصيل في فروق وجود إلى النتائج
 لصالح) مجموعة كل في طالب 6 (الثانية التجريبية والمجموعة) مجموعة كل في طالب 3 (األولى
 المجموعـات،  بنظـام  الطـالب  تعليم مةءمال تبين حيث األولى، التجريبية المجموعة في الطالب
 المعلمين الباحث وأوصى ،)عةمجمو كل في طالب 3 (صغيرة الواحدة المجموعة تكون أن شريطة
 المجموعـة  تكـون  وأن المجموعات، بنظام التعلم أسلوب على التركيز مع التدريس أساليب بتنويع

 مـع  التعاوني للتعلم المختلفة الطرق حول األبحاث من المزيد بإجراء الباحثين أوصى كما صغيرة،
  .طريقة لكل المجموعة أفراد بعدد االهتمام
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 :جنبيةاأل تدراساال 2.2.2

دراسة هدفت إلى التعرف بالممارسات التدريسية لألسـاتذة فـي كليتـي    ) Lei, 2007 (ليأجرى 
المجتمع في الواليات الغربية األمريكية، استهدفت تكريس الفـروق فـي اسـتراتيجيات التـدريس               

وصـلت  ألعضاء هيئة التدريس الحالية ومستواهم التعليمي، وكانت عينة الدراسة عشوائية، وقـد ت            
ال توجد فروق بين األساتذة العاملين بالدوام الجزئي أو الكامـل           : الدراسة إلى عدد من النتائج منها     

في استخدام الفيديو والكمبيوتر وأن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين األساتذة من حيث التأهيل المهني               
كتوراة يركزون على أسلوب    في مجال استخدام أساليب التدريس حيث أن األساتذة المؤهلين بدرجة د          

المناقشة والمشاركة وأسلوب التعليم عن بعد، مع تركيز قليل علـى أسـلوب المحاضـرة مقارنـة                 
  . بزمالئهم غير الحاصلين على درجة الدكتوراة

  
 دراسة هدفت إلى دراسة المبـادىء لتحـسين    ,Joan and Ruth)2006 (جون ورثكما أجرى 

اء المعرفة عن طريق استخدام التعلم التعاوني فـي حـل المـسائل             االًفكار، والمركز اإلدراكي وبن   
) 68(النمطية في الرياضيات للصف الرابع األساسي في هونج كونج، وتكونت عينة الدراسة مـن               

طالباً وطالبة من طلبة الصف الرابع األساسي من ثالثة صفوف من ثالث مدارس حضرية متنوعة،               
 مشروع علمي واحد على األقل، وتكونت عينة الدراسة مـن           جميعهم استخدموا منتدى المعرفة في    

األولى ضابة، والثانية مجموعة الدراسة التجريبية والمكونة من ثالثـة صـفوف تـم              : مجموعتين
ربطهم إلكترونياً، وطلب منهم أن يتعاونوا في حل مسائل عامة كجزء من مشروع بحث في مـادة                 

نة من اثني عشر درساً، وتم تصميمها خصيصاً لهـذه          الجبر، واشترك الطلبة في فترة دراسية مكو      
الدراسة ولمدة أسبوعين، وتوصلت الدراسة إلى أن طلبة المجموعة التجريبية كانوا قـادرين علـى               
إيجاد قواعد متعددة لحل المسائل المختلفة دون اللجوء لمساعدة من المعلمين أو البـاحثين، وكـذلك                

حيث يرون المسألة بطرق مختلفة، كما توصـلت إلـى أن           أصبح الطلبة على مستوى من اإلدراك ب      
  .هناك ضعف عام لدى الطلبة حيال المسائل التعليمية

  
 دراسة هدفت إلى دراسة أثـر  Heisawn and Michelene), 2006 (هيسون وميـشلن وأجرى 

ـ                 ة التعلم التعاوني في القاء المعرفة وزيادتها، وتكونت العينة من عشرين زوجاً مـن طلبـة الجامع
بأمريكا، ولم يكن في هذه الدراسة مجموعة ضابطة، وإنما استخدم الباحثان أزواجاً اسمية من طلبة               
الجامعة، تم اختيارهم عشوائياً، واستخدم الباحث اختباراً تحصيلياً ثم جرت مقارنة بين األفراد مـن               

طلبة الحقيقيين واألكثر   خالل أدائهم قبل االختبار وبعد االختبار فأظهرت نتائج الدراسة أن أزواج ال           
نشاطاً أحرزوا معرفة عامة أكثر من األزواج االسمية واألقل نشاطاً، وزيادة المعرفة تعـزى إلـى                
التعلم التعاوني، وكذلك تمت دراسة جانب واحد من المعنى المشترك اجتماعياً، وهناك نتائج متعددة              
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، وكذلك تم إيجاد بعض مصادر المعرفة       للتداخل التعاوني مثل المعرفة العامة، واألرضية المشتركة      
  .  في هذه الدراسة

  
 وتفـضيالت  المنافـسة  أثرالتعرف ب إلى تهدف هدراس) Fetsch,etal, 2002 (فيتش كما أجرىو

) 1253 (الدراسة عينة وكانت الخامس إلى الثالث الصف من األطفال تصورات على التعاوني التعلم
 الـتعلم  مارسوا الذين والطالب التعاوني التعلم مارسوا الذين الطالب بين مقارنة عمل تم حيث اًطالب

 فـي  أعلـى  درجات سجلوا التعاوني التعلم يفضلون الذين الطالب أن النتائج أظهرت وقد ،التنافسي
 مارسـوا  الـذين  الطالب من االجتماعي والقبول والرياضية، المدرسية والمنافسة والمظهر السلوك
  .التنافسي التعلم

 
 التحـصيل،  علىي التعاون التعلم أثر بعنوان دراسة بإجراء)  ,2002Vaughan (فوجهـان  قام كما
 مـشابهة  نتيجة إلى توصل عندما التقليدية الطريقة على التعاوني التعلم طريقة تفوق أظهرت حيث

 وذلـك  التقليديـة،  الطريقـة  على التعاوني التعلم طريقة تفوق دراسته في أكد حيث أعاله للمذكورة
 مادة درسوا األساسي، الخامس الصف طلبة من وطالبة طالباً) 21 (من تكونت عينة استخدم اعندم

 التعلم لطريقة الطلبة تفضيل إلى الباحث توصل كما التقليدية، والطريقة التعاون بطريقة الرياضيات
 فيهـا  رسواد التي الطريقة نحو االتجاه في مقياس عليهم طبق عندما التقليدية الطريقة على التعاوني

  .الرياضيات
  

هدفت إلى التعرف بممارسات المعلمـين للتقـويم        ) Stiggins, 2001 (ستجنزوفي دراسة قام بها     
معلماً، وقد أشارت النتـائج إلـى أن      ) 2293(الصفي في المرحلة الثانوية، حيث طبق دراسته على         

يل الدراسي للطالب، كما    الطابع الغالب على ممارسات المعلمين في التقويم الصفي هو عامل التحص          
مجهـود  : أن العوامل األخرى المساعدة والداخلة في تقدير درجات الطالب وتحصيله الدراسي، مثل           

الطالب، ومشاركته الصفية، وتحسن الطالب في المقرر خالل الفصل الدراسي، ال تـزال عوامـل               
ن الذين اسـتجابو للدراسـة      كما أشارت ستجنز أيضاً إلى أن ثلثي عينة المعلمي        . مهمة لدى المعلمين  

يرون أن مجهود الطالب وقدرته العقلية وتحسنه في المقرر خالل الفصل الدراسي يجب أن تستخدم               
  .لتقويم مستوى تحصيل الطالب في المقرر وتقدير درجاته

  
 بدراسة هدفت إلى دراسة تأثير Singhanayak and Hooper) ,1998 (سينجاناياك وهوبروقام 

ية أو في مجموعات تعلم تعاونية على تحـصيل الطـالب ذوي التحـصيل العـالي                الدراسة الفرد 
والمنخفض في الواليات المتحدة األمريكية وذلك عن طريق برامج كمبيوتر تعليمية بها تحكم متعلم              
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طالباً من الصف السادس تـم تـوزيعهم علـى          ) 92(أو تحكم برنامج، وقد تم تطبيق البحث على         
، وقد وجد أن الطالب ذوي التحصيل العالي أو المنخفض قـد            )ي أو الجماعي  الفرد(أسلوبي التعلم   

حققوا معدالت تحصيل أفضل، وتكونت لديهم اتجاهات إيجابية نحو العمل في مجموعات أكثر مـن               
الطالب الذين يعملون بمفردهم، سواء كان التعلم من برامج كمبيوتر تعليمية بها تحكم متعلم أو تحكم                

فة إلى أن التعلم التعاوني قد أظهر زيادة من التحصيل الفوري إلى التحصيل المرجأ              برنامج، باإلضا 
بأكثر من التعلم الفردي، وهذه النتائج توضح أن التعلم التعاوني له تأثيرات إيجابية، كمـا توضـح                 
حاجة مصممي البرامج لوضع برامج كمبيوتر بشكل يسمح بتقديم التعلم التعـاوني طبقـاً لمختلـف                

  .  التعلم، سواء للطالب ذوي التحصيل المرتفع أو المنخفضأنماط
  

 بالطريقـة  مقارنةً التعاوني التعلم طريقة أثر معرفة لىإ هدفت دراسة)  ,1998Zisk (زك وأجرى
 الكيميـاء،  مادة في الثانوية المرحلة لطلبة األكاديمي الذات ومفهوم الدراسي التحصيل على التقليدية
 مجموعـة : مجمـوعتين  إلى تقسيمهم تم طالباً) 49 (من تكونت عينة لغرضا لهذا الباحث واستخدم
 مجموعـات  إلى توزيعهم تم حيث التعاوني التعلم بطريقة ودرست طالباً) 24 (من تكونت تجريبية
 بـدون  إلـيهم  الموكلـة  المهام أداء على معاً عملوا طالب، أربعة أو ثالثة من مجموعة كل تتكون
 اختبـار  وعلـى  ،التقليدية بالطريقة درست طالباً) 25 (عددها ضابطة وعةومجم بينهم، فيما تنافس

 زيادة إلى الباحث توصل قدو األكاديمي، الذات مفهوم قاس ومقياس التحصيل، قاس الحق تحصيلي
 الـذين  الطلبة لدى التوالي على) α=0.01(و) α=0.05 (الداللة مستوى عند األكاديمي الذات مفهوم
 بطريقـة  درسوا الذين الطلبة تحصيل تفوق كما ،التقليدية بالطريقة مقارنةً عاونيةالت بالطريقة درسوا
  .التقليدية بالطريقة درسوا الذين الطلبة تحصيل على) α=0.01 (الداللة مستوى عند التعاوني التعلم

   
اختبار تأثير أسلوب التعلم التعاوني على التحـصيل        ) Cavalier, 1995 (كافالييروبحثت دراسة    

واالتجاهات نحو العمل في مجموعات، وعلى سلوك العمل الجماعي لدى المتعلمين فـي الواليـات               
طالباً من طالب الهندسة وتم تثبيت كـل        ) 274(المتحدة األمريكية، وقد استخدمت عينة مكونة من        

 وقد أثبتت . المتغيرات، وتقسيم العينة إلى مجموعات متجانسة ومتعاونة، ومجموعات غير متجانسة         
النتائج أن المجموعات المتعاونة حققت نتائج أفضل في االختبار البعدي؛ باإلضافة الى اسـتمتاعهم              
بالعمل التعاوني ووصولهم إلى مستويات أعلى من التفاعل المعرفي واالجتماعي من الطالب الـذين        

  .عملوا في مجموعات غير متجانسة
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 المعرفة اكتساب على التعاوني التعليم أثر رفةلمع هدفت)  ,1990Miller( ميلر أجراها دراسة وفي
 تم العلمية، العليا الثانوية الصفوف من طلبة الدراسة عينة شملت وقد الرياضيات، نحو واالتجاهات

 والثانيـة  التعاونيـة  بالطريقـة  األولى المجموعة تدريس وتم مجموعتين، إلى الدراسة عينة تقسيم
 والمحتـوى  لالتجاه أثر وجود الدراسة هذه نتائج أظهرت وقد ضابطة، كمجموعة التقليدية بالطريقة
  .التعاوني باألسلوب الطريقة ولصالح التدريس، لطريقة يعزى المعرفي

  
 التعلم طريقة أثر لمعرفة هدفت)  ,1987Pieter and others( وآخرون بيتر بها قام دراسة وهناك
 مـن  العينة وتكونت ،التقليدية بالطريقة ارنةًمق التهجئة في التحصيل على الراجعة والتغذية التعاوني

 الـتعلم  مجموعـة : مجموعـات  ثالث على موزعين األساسي الثالث الصف طلبة من طالباً) 218(
 فـي  فرد كل (فردي بشكل راجعة تغذية على حصلت والتي ،الفردية الراجعة التغذية ذات التعاوني
 ويـصححوا  بينهم، فيما يتعاونوا أن منهم طلب طالباً) 64 (طالبها عدد وبلغ ،)حده على المجموعة

 آخـر  فـي  فرد لكل األخطاء عدد بوضع المعلم ويقوم األخطاء، واناقشيو البعض، بعضهم أعمال
 التغذيـة  ذات التعاوني التعلم ومجموعة،  بمفرده عليها حصل التي الدرجة فرد كل ويعطي الصفحة
 عـدد  وبلغ ،)ككل للجماعة أي (جماعي كلبش راجعة تغذية على حصلت والتي: المشتركة الراجعة
 واناقـش يو البعض، بعضهم أعمال ويصححوا بينهم، فيما يتعاونوا أن منهم طلب طالباً) 67 (طالبها

 ويعطـيهم  الصفحة آخر في طالب ثالثة أو طالبين لكل األخطاء عدد بوضع المعلم ويقوم األخطاء،
 طالبها عدد وبلغ التقليدية بالطريقة درست التي: ةالتقليدي والمجموعة ،األخطاء عدد على بناء درجة

 الـصفحة  آخر في فرد لكل األخطاء عدد بوضع المعلم ويقوم بمفرده طالب كل ويعمل طالباً) 87(
 للتهجئـة  متكافئـة  اختبارات أربعة تطبيق ولدى. بمفردة عليها حصل التي الدرجة فرد كل ويعطي
 45 إلـى ) جيد (صفر من درجاته تتراوح مثالي شكلب تهجئ حالة) 45 (من منها واحد كل يتكون

 راجعـة  تغذيـة  ذات كانـت  سواء (التعاوني التعلم مجموعة أداء أن إلى الدراسة توصلت ،)سيء(
 أداء يختلف لم حين في التقليدية، الطريقة عن الطريقة بهذه دراستهم لدى تحسن) مشتركة أو فردية

  . الفردية الراجعة بالتغذية المتمثلة نظيرتها أداء عن المشتركة الراجعة التغذية مجموعة
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  تعقيب على الدراسات السابقة3.2

من خالل االطالع على الدراسات السابقة يتبين أنها كانت متنوعة بين المنهج الوصـفي والمـنهج                
  التجريبي؛

سة أبو عرام   فالدراسات الوصفية تناولت الممارسات التدريبية في مجال استراتيجيات التدريس كدرا         
، ودراسـة قطاونـة     )2008(، ودراسة طالفحـة والخوالـدة       )2009(، ودراسة الصغير    )2010(
  ).Stiggin,2001 (ستجنز، ودراسة )Lei, 2007 ( لي، ودراسة)2006(

ومنها الدراسات التي تناولت المعيقات التي تواجه المعلمين الستخدام استراتيجيات التدريس كدراسة            
  ).2007(، ودراسة شتات )2010 (أبو شعيرة وآخرون

، )2011(وهناك دراسات تناولت اتجاهات المعلمين نحو استراتيجيات التدريس كدراسـة خليفـات             
  ).2007(ودراسة حميدان 

  
أما دراسات المنهج التجريبي فمنها تناول أثر التعلم التعـاوني بالمجموعـات كدراسـة أبوعطيـة                

دراسات تناولت أثر التدريس التعاوني على التحـصيل        ومنها  ). 1997(، ودراسة الغامدي  )1999(
  ).1980(، ودراسة زك )2000(، ودراسة الهرش ومقدادي )2002(كدراسة فوجهان 

  
وقد أجريت الدراسات السابقة في بيئات مختلفة منها المحلية والعربية والعالمية، فعلـى المـستوى               

، )2007(، ودراسـة حميـدان      )2007(، ودراسة شتات    )2010(المحلي أجريت دراسة أبو عرام      
وعلى المستوى العربي أجريت العديد من الدراسـات منهـا دراسـة            ). 1999(ودراسة أبو عطية    
، )2006(، وسـمارة والعـديلي      )2008(، ودراسة طالفحة والخوالدة     )2010(أبوشعيرة وآخرون   

 فقد أجري العديـد     ، أما على الصعيد العالمي    )1997(، ودراسة الغامدي    )2004(ودراسة العبادي   
، )1990(، ودراسـة ميلـر      )2002(، ودراسة فوجهـان     )2002(من الدراسات مثل دراسة فيتش      

  ).2007(، ودراسة لي )2001(، ودراسة ستجنز )1987(ودراسة بيتر وآخرون 
  

وبالرغم من وجود دراسات عديدة تناولت استراتيجيات التدريس إال أنه ال يوجد أي دراسـة علـى                 
 بحثت فـي درجـة ممارسـة معلمـي العلـوم العامـة       -في حدود علم الباحث -محلي  المستوى ال 

الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس، وكذلك لم يجد الباحث أي دراسة محلية بحثـت فـي                
المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات في التـدريس،             

  . جة إلى قيام الباحث بهذه الدراسةمما أبرز الحا
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تمت االستفادة من الدراسات السابقة في اختيار أدوات البحث، والعمل علـى بنـاء هـذه االدوات،                 
واالستعانة بالدراسات السابقة في تسلسل خطوات إجراء الدراسة، واختيار التحلـيالت اإلحـصائية             

ارضها مع نتائج الدراسات الـسابقة،      مدى اتفاقها وتع  المناسبة ومناقشة النتائج للدراسة الحالية وبيان       
ويستخلص من الدراسات السابقة أنها أوصت بضرورة إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التـي              

  .اتيجيات التعليم في تدريس العلومتتناول استر
  

 أعمـق    وقد جاءت هذه الدراسة الستخالص بعض السمات الستراتيجية المجموعات التي تقدم فهماً           
لدرجة الممارسة الفعلية الستراتيجية التعليم بالمجموعات لدى معلمي العلوم في التدريس، ومن جهة             
أخرى فقد أجريت هذه الدراسة في بيئة مختلفة لم تجر فيها دراسات من قبل، كمـا وتقـدم رؤيـة                    

لة األساسية   للطلبة في المرح   تدريس المجموعات خاصة لدرجة ممارسة المعلمين للسمات األكثر في        
 . في فلسطين
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  الفصل الثالث

  

 
  :الطريقة واإلجراءات

يتضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتهـا، وتـصميم أدوات الدراسـة،               
واإلجراءات المتبعة للتحقق من صدقها وثباتها، كما يتناول وصفاً لتصميم الدراسـة ومتغيراتهـا،              

  . تطبيقها، والطرق اإلحصائية التي عولجت بها بيانات الدراسةوإجراءات
  

  : منهج الدراسة1.3

استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة؛ حيث تم استقصاء آراء معلمي العلوم              
العامة في المرحلة األساسية حول درجة ممارستهم الستراتيجية التعليم بالمجموعات في تدريـسهم             

ادة العلوم والمعيقات التي تواجههم من وجهـة نظـرهم، وعالقـة ذلـك بـبعض المتغيـرات                  لم
  .الديموغرافية

  
  : مجتمع الدراسة2.3

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات العلوم العامة للمرحلة األساسـية فـي المـدارس                
علمة، وذلك حسب إحـصائيات     معلماً وم ) 581(التابعة لمديرية تربية جنوب الخليل، والبالغ عددهم        

  .مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل
  

يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة ممثالً بأعداد معلمي ومعلمات العلوم العامـة            ) 1.3( والجدول  
  .تبعاً لمتغير الجنس والمؤهل العلمي في مديرية التربية والتعليم
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 .وفقاً للجنس والمؤهل العلميتوزيع أفراد مجتمع الدراسة ): 1.3(جدول 
  العدد  المؤهل العلمي  الجنس

  63  دبلوم 

  201  بكالوريوس
  

  ذكـر

  13  ماجستير فأعلى

  277                  المجموع

  53  دبلوم

  246  بكالوريوس
  

  أنثـى

  5  ماجستير فأعلى

  304                  المجموع

  581  المجموع الكلي   

  

  : عينة الدراسة3.3

تكونت عينة الدراسة من معلمي ومعلمات العلوم العامة للمرحلة األساسـية فـي مديريـة التربيـة                 
والتعليم في جنوب الخليل، حيث قام الباحث باختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية، وذلك بتقسيم              

كليـة مـن    مجتمع الدراسة إلى طبقات وفق الجنس والمؤهل العلمي، حيث تكونت عينة الدراسة ال            
من المجتمع األصلي للدراسة، وبعد إتمـام عمليـة         %) 50(معلماً ومعلمة، شكلت ما نسبته      ) 293(

ة البيانـات    لعدم تعبئ  استبانات) 5 ( منها د، استبع استبانة )241(جمع البيانات وصلت حصيلة الجمع      
اً ومعلمة، كما   معلم) 236(حصائياً  بذلك تصبح عينة الدراسة المحللة إ     ، و الشخصية وبعض الفقرات  

  .حصة علوم من نفس العينة) 24(تم مالحظة 
  

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للجنس والمؤهل ممثالً بأعداد معلمـي العلـوم          ) 2.3(والجدول  
  .م2011/ 2010العامة في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنوب الخليل للعام الدراسي 
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  .توزيع أفراد عينة الدراسة): 2.3(جدول              
  العدد  المؤهل العلمي  الجنس

  31  دبلوم
  112  بكالوريوس

  

  ذكـر

  13  ماجستير فأعلى
  156  المجموع

  27  دبلوم
  105  بكالوريوس

  

  أنثـى

  5  ماجستير فأعلى
  137  المجموع

  293  المجموع الكلي

  
  : أدوات الدراسة4.3

  :األدوات اآلتية سئلتها تم استخدامأ عن ابةولإلج الدراسة من هذه الهدف لتحقيق
  ). الستراتيجية التعليم بالمجموعاتدرجة ممارسة معلمي العلوم العامة(ستبانة ا .1

  ).معلمي العلوم من وجهة نظر استخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات معيقات(استبانة  .2
    ).مالحظة أداء المعلمين( المالحظات 3
 

  : أداة من هذه األدواتوفيما يلي توضيح لكل
صلة بهذه  بوي من دراسات سابقة وكتب ذات       بعد قيام الباحث بمراجعة األدب التر     : االستبانات: أوالً

 وكتـاب الـصيفي   ،  )2008(الراسبي  ، ودراسة   )2010(شعيرة وآخرون   دراسة أبو   : الدراسة مثل 
الباحـث بتطـوير    قـام   ،  )2007( ، وكتاب عفانة والخزنـدار    )2008( ، وكتاب خطايبة  )2009(

  :استبانتين
 تتعلق بدرجة ممارسة معلمي العلوم العامة الستراتيجية التعليم بالمجموعات، وقد           :االستبانة األولى 

المعلومـات الشخـصية    : يتضمن الجزء األول  : اشتملت االستبانة في صورتها النهائية على جزأين      
تقيس درجة ممارسة معلمي العلوم العامة      الفقرات التي   : التي تتعلق بالمجيب، ويتضمن الجزء الثاني     

) 26(للمرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس، وعدد فقرات هـذا الجـزء              
  .االستبانة التي تم استخدامها في هذه الدراسة) 1(فقرة، ويبين الملحق رقم 

  
الخماسي، الذي تكـون  ) Likert Scale(مقياس ليكرت  وقد بنيت الفقرات باالتجاه اإليجابي، حسب

درجـات،  ) 5(من خمس درجات لإلجابة على كل فقرة، وقد أعطيت اإلجابة بدرجة كبيـرة جـداً                
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درجتين، وبدرجـة   ) 2(درجات، وبدرجة قليلة    ) 3(درجات، وبدرجة متوسطة    ) 4(وبدرجة كبيرة   
  .درجة) 1(قليلة جداً 

  
ارسة معلمي العلوم العامة الستراتيجية التعليم      درجة مم (وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد       

  :، وفق قيمة المتوسط الحسابي تم اعتماد المقياس التالي)بالمجموعات في تدريس العلوم
  .فأكثر) 3.67(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية أو البعد أو الفقرة : درجة عالية

  ).2.34-3.66( محصورة بين إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي: درجة متوسطة
  . فأقل) 2.33(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي  :درجة منخفضة

   
 الستراتيجية التعليم بالمجموعات    المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة     تتعلق ب : ثانيةاالستبانة ال 

لملحـق رقـم    من وجهة نظرهم، وقد اشتملت االستبانة في صورتها النهائية على جزأين كما يبين ا             
يتضمن الجزء األول المعلومات الشخصية التي تتعلق بالمجيـب، ويتـضمن الجـزء الثـاني          :)2(

الفقرات التي تقيس المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة فـي المرحلـة األساسـية السـتخدام               
) 34(جزء  استراتيجية التعليم بالمجموعات في تدريس العلوم من وجهة نظرهم، وعدد فقرات هذا ال            

  :فقرة، ضمن المجاالت اآلتية
معيقات استخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات المرتبطة بمجال المعلـم ويحتـوي           : المجال األول 

  .فقرات) 9(على 
ويحتـوي   معيقات استخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات المرتبطة بمجال الطلبـة         :المجال الثاني 

  .فقرات) 8(على 
معيقات استخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات المرتبطة بمجال استراتيجية التعليم          :المجال الثالث 
  .فقرات) 9(ويحتوي على  بالمجموعات

معيقات استخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات المرتبطة بمجال المحتوى ويحتوي         : المجال الرابع 
  .فقرات) 8(على 

  
خماسي األبعاد، الذي يتكـون  ) Likert Scale(س ليكرت وقد تم تصميم االستبانة على أساس مقيا

درجـات،  ) 5(من خمس درجات لإلجابة على كل فقرة، وقد أعطيت اإلجابة بدرجة كبيـرة جـداً                
 درجتين، وبدرجـة    )2(درجات، وبدرجة قليلة    ) 3(درجات، وبدرجة متوسطة    ) 4(وبدرجة كبيرة   

  .درجة) 1(قليلة جداً 
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المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة السـتراتيجية        ( العينة وتحديد    وللتعرف إلى تقديرات أفراد   
، وفق قيمة المتوسط الحسابي تم اعتمـاد        )التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم في تدريس العلوم       

  :المقياس التالي
  .رفأكث) 3.67(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية أو البعد أو الفقرة : درجة عالية

  ).2.34 -3.66(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين : درجة متوسطة
  .  فأقل) 2.33(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي  :درجة منخفضة

  
قام الباحث ببناء أداة القياس الثالثة لهذه الدراسة والمتمثلة في المالحظة من خالل              : المالحظة :ثانياً

 والدراسات السابقة الخاصة بموضوع الدراسة، وهي عبارة عن قائمة          القيام بمراجعة األدب التربوي   
شطب تتكون من فقرات ذات عالقة بالسمة المقاسة، وتعكس هذه األداة مـا جـاء فـي االسـتبانة                   

خـضاعها  وتـم إ   الموجهة للمعلمين حول ممارستهم الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس،        
) 15(ية والعلوم العامة، وأصبحت تتكون في صورتها النهائية مـن           لتحكيم من المختصين في الترب    ل

فقرة تقيس أهم الممارسات الستراتيجية التعليم بالمجموعات التي يستخدمها معلمو العلوم العامة في             
   .المرحلة األساسية

  
وقد قام الباحث من خالل بطاقة المالحظة بدور المالحظ للتعرف على درجة اسـتخدام المعلمـين                

ستراتيجية التعليم بالمجموعات في تعليم العلوم، من خالل رصد المواقف التـي تحتـوي علـى                ال
ممارسات التعليم بالمجموعات، وذلك من خالل حضور حصتين لكل معلم مشارك مـن المعلمـين               

إناث، وبالتالي أصـبح عـدد      ) 6( ذكور، و  )6(، منهم    من عينة الدراسة   معلماً) 12(والبالغ عددهم   
 بطاقة مالحظة تم رصدها من خالل الباحث نفسه، أثنـاء           )24(لمالحظة في هذه الدراسة     بطاقات ا 

 بطاقـة المالحظـة     )3(ويبين الملحق رقم    . حضور الباحث لحصتين دراسيتين لكل معلم على حده       
  .التي تم استخدامها في هذه الدراسة

  
لفقـرات باالتجـاه اإليجـابي       وقد تم تصميم المالحظة على أساس مقياس ثالثي األبعاد وقد بنيت ا           

صـفر  : درجة واحـدة، ال يمـارس     : درجتان، نادراً : غالباً:(وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آت     
أهـم الممارسـات السـتراتيجية التعلـيم        (وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينـة وتحديـد         ). درجة

، وفـق قيمـة المتوسـط       )بالمجموعات التي يستخدمها معلمو العلوم العامة في المرحلة األساسـية         
  :الحسابي تم اعتماد المقياس التالي

  ).2 - 1.50(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين : درجة مرتفعة. 1
 ).1.49 - 1(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين : درجة منخفضة. 2
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  : الدراسةوات صدق أد5.3

ضها على خمسة عشر محكماً من حملة الـدكتوراة  للتحقق من صدق أدوات الدراسة قام الباحث بعر    
والماجستير في التربية والعلوم العامة، مهتمين بالبحث العلمي ويعملون في مجـال التـدريس فـي                

؛ إلبداء رأيهم حول درجة مناسبة وانتماء       وبخبرة طويلة في المجال األكاديمي    الجامعات الفلسطينية   
ات المناسبة وحذف الفقرات غير المناسـبة أو إضـافة أو           الفقرات لمجاالت الدراسة واختيار الفقر    

 )11(تعديل في بنودها لتحقيق أغراض الدراسة من حيث الصياغة اللغوية ووضوح العبارات، أعاد              
  . يوضح ذلك)4( رقم محكماً نموذج التحكيم، وملحق

  
غة بعـض   حيث كانت آراء المحكمين تمثل صدق محتوى األداة، وقد تركزت مالحظاتهم على صيا            

الفقرات واستبدال بعضها بعبارات أخرى وكذلك على تعديالت لغوية لالستبانات الثالث، وبناء على             
مالحظات المحكمين أعيدت صياغة بعض الفقرات لالستبانات الثالث وتعديلها، وبذلك أصبحت كل            

ئية، حيث تكونـت    أداة من األدوات صالحة للتطبيق وجمع البيانات، وتم بناء األدوات بالصورة النها           
كما في   فقرة) 34(، واستبانة المعيقات من     )1(فقرة كما في ملحق رقم      ) 26(استبانة الممارسة من    

   .)3(فقرة كما في ملحق رقم ) 15(، وبطاقة المالحظة من )2(ملحق رقم 
  

  : الدراسةواتثبات أد 6.3

  :قام الباحث بالتحقق من ثبات أدوات الدراسة كما يلي
  :االستباناتثبات : أوالً

 قام الباحث باحتساب ثبات االستبانات عن طريق قياس معامل االتساق الداخلي باسـتخدام طريقـة               
 يبين نتائج اختبار معامل الثبات كرونبـاخ  )3.3(والجدول ). Cronbach Alpha) (كرونباخ ألفا(

  .ألفا على األداتين
  

  :معامل الثبات ألداتي الدراسة): 3.3(جدول 
  معامل الثبات  الفقراتعدد   األداة

  0.88  26  درجة ممارسة استراتيجية التعليم بالمجموعات
  0.93  34  معيقات استخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات

  
لدرجة ممارسة  ) 0.88(أن قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا بلغت         ) 3.3(يتضح من الجدول    

) 0.93( قيمة معامل الثبـات بطريقـة كرونبـاخ ألفـا     بينما بلغت . استراتيجية التعليم بالمجموعات  



 41

للمعيقات التي تواجه المعلمين الستراتيجية التعليم بالمجموعات وبالتالي فإن األداتين تتمتعان بدرجة            
  .عالية من الثبات

 يبين معامل الثبات لكل مجال من مجاالت المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة              )4.3(والجدول  
  .ام استراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهمالستخد

  
  :معامل الثبات لكل مجال من مجاالت المعيقات): 4.3(جدول 

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المجال  رقم المجال
  0.85  9  المعلم  1
  0.85  8  الطلبة  2
  0.84  9  استراتيجية المجموعات  3
  0.81  8  المحتوى  4

 .930  34  تمعامل الثبات الكلي للمعيقا

  
لمجال المعلـم   ) 0.85(أن قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا بلغت         ) 4.3(يتضح من الجدول    

للمعيقات التي تواجه المعلمين من وجهة نظرهم، كما بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا               
نما بلغت قيمـة معامـل      لمجال الطلبة للمعيقات التي تواجه المعلمين من وجهة نظرهم، بي         ) 0.85(

لمجال استراتيجية المجموعات، للمعيقات التي تواجه المعلمـين       ) 0.84( الثبات بطريقة كرونباخ ألفا   
لمجـال المحتـوى،    ) 0.81(من وجهة نظرهم، بينما بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا            

داتين تتمتعان بدرجة جيـدة مـن       وبالتالي فإن األ   للمعيقات التي تواجه المعلمين من وجهة نظرهم،      
  .الثبات

  
  : ثبات المالحظة: ثانياً

  : للتحقق من ثبات المالحظة
 الباحث بعض الحصص عند بعض المعلمين وصورها بالفيديو ثـم           ور حض :الثبات الضمنشخصي 

أعاد حضورها مرة أخرى على الفيديو وسجل المالحظات مرة أخرى وقارنها بما سـجل سـابقاً،                
  .)0.83(االرتباط بين التسجيالت في المرتين والذي بلغت قيمته نحو وحسب معامل 

قام الباحث بتدريب أحد المعلمين على كيفية استخدام أداة المالحظة، ومقارنـة            : الثبات البينشخصي 
مالحظات الباحث مع مالحظات المعلم اآلخر، وحساب معامل االرتباط بين ما سجله الباحث ومـا               

وكان المعلم المتـدرب مـن مجتمـع         ).0.78(المرافق، والذي بلغت قيمته نحو      قام بتسجيله المعلم    
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 سنة،  17الدراسة ولم يعد من العينة، ومؤهله العلمي بكالوريوس علوم عامة، وعدد سنوات خبرته              
   .وهو مؤهل تربوياً

  
  : متغيرات الدراسة7.3

  : اشتملت الدراسة الحالية على المتغيرات اآلتية
 

  :ات المستقلة وهيالمتغير: أوالً

  ).ذكر،أنثى(وله مستويان : الجنس 
  ).دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فأعلى(وله ثالثة مستويات  : لمؤهل العلميا

  ).       سنوات10سنوات، أكثر من  10 -5 سنوات، من5أقل من (وله ثالثة مستويات   :الخبرةسنوات 
، تخـصص   "فيزياء، كيمياء، أحياء  "طبيعية  علوم عامة، علوم    (وله ثالثة مستويات    : تخصص المعلم 

  ). آخر
  

  :المتغيرات التابعة: ثانياً
  . درجة ممارسة معلمي العلوم العامة الستراتيجية التعليم بالمجموعات-
  . المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات-
  
  

  : إجراءات تطبيق أدوات الدراسة8.3

  :ام الباحث بإجراءات الدراسة وفق الخطوات اآلتيةق
الحصول على كتاب تسهيل مهمة من قسم الدراسات العليا موجه إلى وزارة التربية والتعليم العـالي                 .1

 .)5(لتسهيل مهمة الباحث في تطبيق الدراسة ملحق رقم 

ية والتعليم العالي   الحصول على كتاب تسهيل مهمة وعدم ممانعة من إجراء الدراسة من وزارة الترب             .2
  . يبين ذلك)6(موجه إلى قسم الدراسات العليا ومديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل، والملحق 

استبانة درجة الممارسة، واستبانة المعيقات التي تواجه معلمي العلـوم          : إعداد أدوات الدراسة وهي    .3
  .نحو استخدام استراتيجية المجموعات، وبطاقة المالحظة

قق من صدق أدوات الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين، والتحقق من ثبات               التح .4
 .أدوات الدراسة بتطبيقها على عينة استطالعية
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 .اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية .5

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية جنوب الخليل موجه إلى المدارس، وملحق رقم                .6
 .يوضح ذلك )7(

توزيع األدوات على أفراد عينة الدراسة عن طريق بريد مكتب تربية جنوب الخليل، واسـترجاعها                .7
 إلـى   م26/4/2011أيضاً عن طريق مكتب المديرية بالتعاون مع قسم التعليم العام في الفترة ما بين               

 يوضـح طريقـة    )5.3( ، والجدول    12/5/2011علماً بأن جمع األدوات استمر لتاريخ       م  4/5/2011
 .االستبانات الموزعة والمسترجعة والمستبعدة والمحللة إحصائياً

 

  .االستبانات الموزعة والمسترجعة والمستبعدة والمحللة إحصائياً: )5.3(جدول 

االستبانات   االستبانة

  الموزعة

االستبانات 

  المسترجعة

االستبانات غير 

  المسترجعة

االستبانات 

  المستبعدة

لة االستبانات المحل

  إحصائياً

  236  5  52  236  293  اتهامعيقودرجة الممارسة 

 

حضور بعض الحصص مع بعض المعلمين والمعلمات من عينة الدراسة لمعرفة درجة ممارسـتهم               .8
 .الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس

 .ةتفريغ وتحليل البيانات إحصائياً باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعي .9

 

  : المعالجة اإلحصائية9.3

 تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باسـتخدام برنـامج الـرزم اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة                
)SPSS(Statistical Package For Social Sciences   ،  حيث تم استخراج األعداد، والنسب

 للعينـات المـستقلة     )ت( المئوية، والمتوسطات الحـسابية، واالنحرافـات المعياريـة، واختبـار         
)Independent T- test( واختبار تحليل التباين األحـادي ،)One- Way- ANOVA (  واختبـار

، ومعامل الثبات كرونباخ    )Pearson(للمقارنة البعدية، ومعامل االرتباط بيرسون      ) Tukey(توكي  
  .واتلحساب ثبات األد) Cronbach Alpha(ألفا 
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  الفصل الرابع

______________________________________________________________  

  

  :نتائج الدراسة
 الفصل عرضاً كامالً لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق مـن              يتناول هذا 

  . صحة فرضياتها
  

  :السؤال األولباإلجابة عن قة  النتائج المتعل1.4

ما درجة ممارسة معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في             

  التدريس؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لدرجة ممارسة            
في تدريس العلوم العامة     الستراتيجية التعليم بالمجموعات     معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية     

  ). 1.4(الجدول في ضح اوعلى الدرجة الكلية لألداة،، والترتيب تبعاً لفقرات االستبانة كما هو 
  

 ممارسة معلمي العلوم العامة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة): 1.4(جدول 

  .دريسة التعليم بالمجموعات في التاتيجيالمرحلة األساسية السترفي 
المتوسط   الفقرةالرقم 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  الدرجة

تذكر، فهم، تحليل، :(لكل مجموعةأنوع في األسئلة التي أطرحها على الطلبة   16

  ) تقويم تركيب،

  مرتفعة 0.61 4.44

  بالمعرفةأحرص على مساعدة الطلبة في ربط أفكارهم ومعارفهم السابقة  11

  للمجموعاتالجديدة 

 مرتفعة  0.64 4.35

 مرتفعة 0.66 4.30   في المجموعاتأعمل على تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة  19
 مرتفعة 640. 4.29  جههم نحو تصويبهاواأقوم بالكشف عن المفاهيم الخاطئة لدى المجموعة وأ  12
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 مرتفعة 0.64 4.26  ....).كتابية، ، أعمالسجالت أداء(أقيم أداء طلبتي من خالل مواقف حقيقية   9
 مرتفعة 0.71 4.18   بالمجموعاتلتعلماأحرص على بناء عالقات إنسانية مع الطلبة لزيادة   18
 مرتفعة 0.80 4.06المحتوى المقرر  أوظف الموارد المتوفرة في بيئة التعليم الجماعي إلى جانب  15
 مرتفعة 0.83 4.00  .أحدد اإلرشادات الكافية للطلبة قبل البدء بالعمل بالمجموعات  26
 مرتفعة 0.75 3.99  أعطي كل مجموعة  الوقت الكافي لإلجابة عن األسئلة   8

 مرتفعة 0.72 3.97  أراقب المجموعات باستمرار وأساعدهم إن لزم األمر  22
 مرتفعة 0.73 3.96  احدةأشجع الطلبة على التفاعل في المجموعة الو  20
 مرتفعة 0.67 3.95  أساعد الطلبة على تفسير و تطوير معارفهم القبلية  10
 أقوم بتهيئة بيئة صفية مناسبة للموقف التعليمي لتطبيق استراتيجية  5

  المجموعات 

 مرتفعة 0.75 3.94

أعمل على توفير الخبرات التعليمية التي تثير الرغبة في  البحث   3

  ء التعاوني في المجموعاتواالستقصا

 مرتفعة 0.73 3.92

 التعليم أعمل على توفير خبرات حسية ذات صلة بمضمون الدرس من خالل  1

  .المجموعاتب

 مرتفعة 0.72 3.91

من أجل ) التشاور الجماعي(أشجع الطلبة على الحوار و النقاش المنظم   14

  التعلم

 مرتفعة 0.83 3.91

 مرتفعة 0.69 3.86  .في الحصة  وأسهل التعليم لكل مجموعةأعطي الطلبة الدور األكبر   2
 مرتفعة 0.74 3.79  أشجع الطلبة على طرح األسئلة فيما بينهم  7

 مرتفعة 0.80 3.78  أقوم بتوزيع األدوار والمهام على الطلبة في كل مجموعة  24
 وسطةمت 0.82 3.63  أطرح مشكلة على الطلبة وأحثهم على حلها بطريقة المجموعات  25
 متوسطة 0.88 3.62   في المجموعةأشجع الطلبة على تقديم حلولهم لبعضهم البعض  13
 متوسطة 0.79 3.56  أشجع الطلبة على تقويم تعلمهم ذاتيا  17
 متوسطة 0.74 3.55  أركز على التعليم الجماعي لدى الطلبة في تعلم العلوم  4
 متوسطة 0.92 3.55  أقدم مكافأة للمجموعة المتفوقة  6

 متوسطة 1.00 3.38  أحث طلبة كل مجموعة على تقديم تقرير مفصل في نهاية الفعاليات التعليمية  23
 متوسطة 1.13 2.94  أقسم الطلبة إلى مجموعات عشوائية غير متجانسة    21

  مرتفعة 0.40 3.89  الدرجة الكلية للممارسة استراتيجية التعليم بالمجموعات

  
ستراتيجية ال لوم العامة في المرحلة األساسية    رجة ممارسة معلمي الع   أن د ) 1.4(يتضح من الجدول    

لدرجة الكليـة لـألداة     مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي ل     التعليم بالمجموعات في التدريس كانت      
 الجـدول يتضح من   و فقرة،) 26(، ويتكون عدد فقراتها من      )0.40(معياري  النحراف  الاو،  )3.89(
ة فقد ، وفيما يتعلق بفقرات االستبان)2.94 - 4.44(راد العينة تراوحت بين ستجابة أفن متوسطات اأ
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 لكل  أنوع في األسئلة التي أطرحها على الطلبة      "على  حظيت المرتبة االولى من الفقرات التي نصت        
بدرجـة  ) 4.44( حـسابي     على أعلى متوسط   "تقويم تركيب، تطبيق، تحليل، فهم، تذكر، :مجموعة
معـارفهم   مساعدة الطلبة في ربط أفكـارهم و       أحرص على " لمرتبة الثانية فقرة  وجاء في ا  ،  مرتفعة

أعمـل   " فقرة مرتفعة، وتليها بدرجة  ) 4.35( بمتوسط حسابي    " للمجموعات السابقة بالمعرفة الجديدة  
  . مرتفعةبدرجة ) 4.30( بمتوسط حسابي " في المجموعاتعلى تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة

أقسم الطلبة إلى مجموعات عشوائية     "فقرة  ستجابة من قبل أفراد العينة هي       لفقرات ا بينما كانت أقل ا   
أحـث طلبـة كـل      "فقـرة   متوسطة، تقدمت عليها    بدرجة  ) 2.94( بمتوسط حسابي    "غير متجانسة 

بدرجـة  ) 3.38( بمتوسط حـسابي     "مجموعة على تقديم تقرير مفصل في نهاية الفعاليات التعليمية        
معبـرة  ) 3.55( بمتوسط حـسابي    "أقدم مكافأة للمجموعة المتفوقة    "فقرة  ها  تقدمت علي  متوسطة، و 

  .  أيضاًدرجة متوسطةعن 
  

   : باإلجابة عن السؤال الثانيالنتائج المتعلقة  2.4

 السـتراتيجية التعلـيم بالمجموعـات فـي          العامة ممارسة معلمي العلوم  متوسطات  هل تختلف   

  ؟)ؤهل العلمي، سنوات الخبرة، تخصص المعلمالجنس، الم(المرحلة األساسية باختالف 

  :وفيما يلي نتائج فحصها) 4-1( انبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 

  :نتائج الفرضية األولى 1.2.4 

فـي متوسـطات ممارسـة      ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           

تراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى      معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الس      

  . للجنس

والجـدول  ). Independent T - test(  صحة الفرضية األولى تم استخدام اختبـار ت ولفحص
  .يوضح ذلك) 2.4(

للفروق في المتوسطات الحسابية ) T – test(نتائج اختبار ت للعينات المستقلة ): 2.4(جدول 

  .ن تبعاً لمتغيرالجنسالكلية لدرجة ممارسة المعلمي

المتوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

 قيمة ت
  المحسوبة

 الداللة  مستوى
  المحسوبة

 0.44 3.86  112  ذآر

 0.35 3.91  124  أنثى

234 0.878  0.38 
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  قيمـة غيـر دالـة      وهـي ) 0.05 (أكبر من ) 0.38( أن مستوى الداللة     :)2.4(يتبين من الجدول    
فـي  ) α≥0.05(عنـد مـستوى الداللـة       اللة إحـصائية    دذات   فروق   أنه ال توجد  إحصائياً، أي   

ساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في     لمي العلوم العامة في المرحلة األ     ممارسة مع متوسطات  
 الفرضية الصفرية األولى، حيـث  قبولالذي يؤدي إلى    س تعزى لمتغير جنس المعلم، األمر       التدري
 فـي حـين بلـغ       ،)0.44(معيـاري   نحراف   وبا )3.86(ح أن المتوسط الحسابي للذكور بلغ       يتض

  ).0.35(نحراف معياري وبا )3.91(المتوسط الحسابي لإلناث 

  

  :نتائج الفرضية الثانية 2.2.4

فـي متوسـطات ممارسـة      ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى         معلمي العلوم العامة في   

  .لمتغير المؤهل العلمي

راج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة         ولفحص صحة الفرضية الثانية تم اسـتخ      
ستراتيجية التعليم بالمجموعـات    مة في المرحلة األساسية ال    ممارسة معلمي العلوم العا   لمتوسطات  

  .يوضح ذلك) 3.4(والجدول  تدريس تعزى لمتغير المؤهل العلمي،لفي ا

درجة ممارسة واالنحرافات المعيارية لمتوسطات األعداد، والمتوسطات الحسابية، ): 3.4(جدول 

  .استراتيجية التعليم بالمجموعات تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي

  0.38  3.94  45  بلومد

  0.40  3.88  179  بكالوريوس

  0.40  3.85  12  ماجستير فأعلى

  

اختالف بين متوسطات ممارسة معلمي العلـوم العامـة فـي المرحلـة              وجوديتضح من الجدول    
األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، ولفحـص الفرضـية تـم              

  ).4.4 (الجدولكما في ) One –Way ANOVA(تحليل التباين األحادي اختبار نتائج استخراج 
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات ممارسة المعلمين تبعاً ): 4.4(جدول 

  .لمتغير المؤهل العلمي

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  فقيمة
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 0.088 2 0.175  بين المجموعات

 233 37.97  داخل المجموعات

 235 38.15  المجموع

0.163 

0.538 0.585 

  

 قيمة غيـر دالـة      وهي) 0.05 (أكبر من ) 0.585(  أن مستوى الداللة   :)4.4(يالحظ من الجدول    
متوسطات  ، لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        )α≥0.05(عند مستوى الداللة     إحصائياً

ساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التـدريس       لمي العلوم العامة في المرحلة األ     ممارسة مع 
  .لى قبول الفرضية الصفريةالمؤهل العلمي، األمر الذي يؤدي إتعزى لمتغير 

  

  :نتائج الفرضية الثالثة 3.2.4

 متوسـطات ممارسـة     فـي ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

ت في التدريس تعزى    معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعا        

  .الخبرةلمتغير سنوات 

راج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة          تم اسـتخ    الثالثة ولفحص صحة الفرضية  
ستراتيجية التعليم بالمجموعـات    ة ال مة في المرحلة األساسي   ممارسة معلمي العلوم العا   لمتوسطات  

  .يوضح ذلك) 5.4(والجدول  تدريس تعزى لمتغير سنوات الخبرة،في ال
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األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمتوسطات ممارسة ): 5.4(جدول 

  .استراتيجية التعليم بالمجموعات تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  االنحراف المعياري  توسط الحسابيالم  العدد  سنوات الخبرة

  0.44  3.80  81   سنوات5أقل من 

  0.34  3.96  71   سنوات10-5 بين

  0.39  3.89  84   سنوات10أآثر من 

  

اختالف بين متوسطات ممارسة معلمي العلـوم العامـة فـي المرحلـة              الجدول وجود يتضح من   
ت الخبـرة ولفحـص الفرضـية تـم         األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات تبعاً لمتغير سنوا      

  ).6.4( كما في الجدول )One –Way ANOVA(تحليل التباين األحادي اختبار نتائج استخراج 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات ممارسة المعلمين تبعاً ): 6.4(جدول 

  .لمتغير سنوات االخبرة

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف قيمة
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 0.496 2 0.992  بين المجموعات

 233 37.159  داخل المجموعات

 235 38.152  المجموع

0.159 

3.111 0.046 

  

وهي ذات داللة  إحصائية     ) 0.05( أقل من ) 0.046( أن مستوى الداللة  ) 6.4(يالحظ من الجدول    
ممارسـة  متوسطات   في   اللة إحصائية دذات  فروق  هناك   ، أي أن  )α≥0.05(عند مستوى الداللة    

ساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التـدريس تعـزى         العلوم العامة في المرحلة األ    معلمي  
ولمعرفـة مـصدر    ،لى رفض الفرضية الصفرية الثالثة، األمر الذي يؤدي إلمتغير سنوات الخبرة 

 والجدول  لالختبارات البعدية  )Tukey(  اختبار استخدامم الباحث ب  الفروق واختبار اتجاه الداللة قا    
   .يظهر نتائج هذا االختبار) 7.4(
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  .الخبرةسنوات للمقارنة البعدية لممارسة المعلمين تبعاً ل) Tukey( نتائج اختبار):7.4(جدول 

  سنوات الخبرة

              ب-أ          

  الفرق في المتوسطات

       ب      _   أ       

مستوى 
  الداللة

   سنوات10_5  سنوات          من5أقل من 

   سنوات10 أآثر من                                

-0.15886* 
 

-0.10052  

0.040 

0.241 

   سنوات5 سنوات        أقل من 10_5من 

   سنوات10أآثر من                                  

0.15886* 
 

0.05834 

0.040 

0.637 

   سنوات5 سنوات     أقل من 10أآثر من 

  سنوات 10_5من                               

0.10052  
 

-0.05834 

0.241 

0.637 

  

 الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى، حيث تـشير           أن) 7.4(يتبين من الجدول    
ساسـية  لعامة فـي المرحلـة األ     لمي العلوم ا  ممارسة مع متوسطات  لفروق في   المقارنات البعدية ل  

كانت بـين المعلمـين      الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير سنوات الخبرة        
 سـنوات )5(أقـل مـن     وبين المعلمين ذوي الخبـرة       سنوات) 10 – 5 (ذوي سنوات الخبرة من   

  .  سنوات)10 -5 (منالمعلمين ذوي سنوات الخبرة ولصالح 

  

  :ضية الرابعةنتائج الفر 4.2.4

فـي متوسـطات ممارسـة      ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى            

  .لمتغير تخصص المعلم

نحرافـات المعياريـة    راج المتوسـطات الحـسابية واال      تم استخ   الرابعة ولفحص صحة الفرضية  
ستراتيجية التعليم بالمجموعـات    مة في المرحلة األساسية ال    ممارسة معلمي العلوم العا   لمتوسطات  

  .يوضح ذلك) 8.4(والجدول  تدريس تعزى لمتغير تخصص المعلم،في ال
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األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمتوسطات ممارسة ): 8.4(جدول 

  .ة التعليم بالمجموعات تعزى لمتغير تخصص المعلماستراتيجي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  تخصص المعلم

  0.41  3.95  75  علوم عامة

  0.39  3.83  89  علوم طبيعية

  0.39  3.89  72  تخصص آخر

  

اختالف بين متوسطات ممارسة معلمي العلـوم العامـة فـي المرحلـة                    وجوديتضح من الجدول    
األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات تبعاً لمتغير تخصص المعلم، ولفحـص الفرضـية تـم              

  ).9.4( كما في الجدول )One –Way ANOVA(تحليل التباين األحادي اختبار نتائج استخراج 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات ممارسة المعلمين تبعاً ): 9.4(جدول 

  .ر تخصص المعلملمتغي

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

 ف قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 0.280  2 0.559  بين المجموعات

 233  37.592  داخل المجموعات

 235 38.152  المجموع

0.161 

1.734  0.179 

  
الـة   قيمـة غيـر د     وهي) 0.05 ( من أكبر) 0.179( أن مستوى الداللة  ) 9.4(يالحظ من الجدول    

متوسطات في  ) α≥0.05( عند مستوى الداللة     اللة إحصائية دذات   فروق   ال توجد إحصائياً، أي أنه    
ساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات فـي التـدريس      لمي العلوم العامة في المرحلة األ     ممارسة مع 

  .رية الرابعة، وبالتالي يتم قبول الفرضية الصفتعزى لمتغير تخصص المعلم
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  : الثالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال .43

ما المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية التعلـيم              

  بالمجموعات في التدريس من وجهة نظرهم؟

لمعيقات التـي   لات المعيارية،   لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحراف        
تواجه معلمي العلوم العامة الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات لكل فقرة مرتبة تنازلياً حـسب              

  ).10.4(الجدول في ضح اوكما هو المعيقات، 
  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات التي تواجه :)10.4(جدول 

  م العامة الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهممعلمي العلو
رقم 

  الفقرة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  الدرجة

 مرتفعة 0.97 3.79  قصر الوقت المتاح للعمل باالستراتيجية  20
 عةمرتف 1.06 3.73  المجموعات كثافة المحتوى وقلة عدد الحصص المخصصة الستراتيجية  29
أحياناً يؤخر استخدام التعليم بالمجموعات استكمال متطلبات المحتوى التعليمي   27

  المطلوب

 مرتفعة 1.05 3.69

 مرتفعة 1.21 3.69  كثرة عدد الطلبة يعيق تطبيق استراتيجية التعليم بالمجموعات  17
 مرتفعة 1.05 3.67  اتكال بعض الطلبة  الضغفاء على نظرائهم في المجموعة  15
 متوسطة 1.07 3.57  لمجموعاتلضعف التشجيع المادي والمعنوي لحضور دورات وورش عمل   33
 متوسطة 1.10 3.56  ندرة الدورات التدريبية التي تعنى باستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات  18
عدم مالءمة استراتيجية التعليم بالمجموعات لبعض فئات الطلبة وخاصة بطيئي   19

  .التعلم

 متوسطة 0.99 3.46

 متوسطة 1.19 3.45  عدم توفر دليل يساعد في تطبيق استراتيجية المجموعات  31
أجد صعوبة في تطبيق االستراتيجية نتيجة العبء التعليمي الكبير الذي يقع على   3

  كاهلي

 متوسطة 1.07 3.41

 متوسطة 0.93 3.36  تضعف مهارة التالميذ العملية لتطبيق مهارة استراتيجية التعليم بالمجموعا  10
عدم مالءمة الموضوعات المطروحة في الكتاب المدرسي الستراتيجية التعليم   28

  بالمجموعات

 متوسطة 0.94 3.31

 متوسطة 1.10 3.27  قلة توفر الوسائل التعليمية  32
صعوبة تحويل بعض موضوعات المحتوى التعليمي الستراتيجية التعليم   2

  بالمجموعات

 طةمتوس 0.88 3.21

 متوسطة 0.97 3.14  عدم مناسبة تطبيق استراتيجية التعليم بالمجموعات لموضوعات المحتوى التعليمي  34
 متوسطة 1.06 2.92  رفض الطلبة المتفوقين عملية التقييم الجماعي  16
 متوسطة 1.02 2.88  صعوبة التنقل بين الطلبة  أثناء العمل بالمجموعات   21
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 متوسطة 1.10 2.83  قين مساعدة نظرائهم المتأخرين دراسياًرفض بعض الطلبة المتفو  14
 متوسطة 1.05 2.78  عدم وجود مجموعات غير متجانسة من الطلبة في الصف الواحد  24
 متوسطة 1.08 2.71  قلة األنشطة العملية في المحتوى  30
 متوسطة 1.13 2.68  عدم توفر وسائل األمن والسالمة لتطبيق االستراتيجية  26
 ستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات يحد من مقدرتي على تطبيق األهدافا  1

  التعليمية

 متوسطة 0.90 2.66

 متوسطة 0.94 2.61  صعوبة تحديد األسلوب المناسب لتنفيذ استراتيجية التعليم بالمجموعات  23
 متوسطة 1.01 2.61  نظام التعليم بالمجموعات مربك  22
 متوسطة 1.11 2.60  شتراك في التعليم بالمجموعاتعدم رغبة الطلبة باال  11
 متوسطة 1.01 2.57  عدم وجود تفاعل بين أفراد المجموعة الواحدة  13
 متوسطة 0.95 2.43  عدم الرغبة في تطبيق استراتيجية التعليم بالمجموعات أثناء التدريس  5
 متوسطة 1.03 2.40  التعليم بالمجموعات غير محفز  25
منخفضة 1.08  2.30  الطلبة في الصفتكرار غياب   12
منخفضة 0.98 2.24  عدم االقتناع بتدريس المجموعات   7
منخفضة 1.02 2.24  عدم الجاهزية وقلة اإلعداد المسبق لتطبيق استراتيجية المجموعات   9
منخفضة 0.98 2.18  عدم معرفتي بأساليب التقويم المتبعة في تعليم المجموعات  4
منخفضة 0.98 2.12   ضبط الطلبة خالل تطبيق استرتيجية المجموعات عدم القدرة على  8
منخفضة 0.85 2.00  عدم مقدرتي على إثارة المناقشة الفعالة داخل المجموعة  6

  متوسطة 0.69 3.36  الدرجة الكلية للمعيقات التي تواجه المعلمين

  
فـي  ) 2.00-3.79(ت بـين    ستجابات أفراد العينة تراوح   أن متوسطات ا  ) 10.4(يتضح من الجدول    

، متوسـطة  بدرجـة ) 3.36( حين بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على األداة ككـل          
قصر الوقـت المتـاح     "فقرة  علق بفقرات االستبانة فقد حظيت      ، وفيما يت  )0.69( وانحراف معياري 

كثافة المحتـوى وقلـة     "فقرة  مرتفعة، تليها   بدرجة  ) 3.79( على أعلى متوسط     "للعمل باالستراتيجية 
مرتفعة، وجاء  بدرجة  ) 3.73( بمتوسط حسابي    "عدد الحصص المخصصة الستراتيجية المجموعات    

أحياناً يؤخر استخدام التعليم بالمجموعـات اسـتكمال متطلبـات المحتـوى التعليمـي              "بعدها فقرة   
  .بدرجة مرتفعة) 3.69(بمتوسط حسابي " المطلوب

عدم مقدرتي على إثـارة المناقـشة       "فقرة  بة من قبل أفراد العينة هي       ستجابينما كانت أقل الفقرات ا    
أعطي كـل   "فقرة  منخفضة، تقدمت عليها    بدرجة  ) 2.00( بمتوسط حسابي    "الفعالة داخل المجموعة  

بدرجة منخفضة، كما سـبقتها     ) 2.12( بمتوسط حسابي    "مجموعة الوقت الكافي لإلجابة عن األسئلة     
بدرجـة  ) 2.18(بمتوسط حسابي    "لتقويم المتبعة في تعليم المجموعات    عدم معرفتي بأساليب ا   "فقرة  

  .)11.4(الجدول  وتم توزيع الفقرات إلى مجاالت وذلك كما هو واضح في. منخفضة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت متوسطات المعيقات التي ): 11.4( جدول

  .تواجه المعلمين من وجهة نظرهم
ترتيب 

  جالالم
عدد   المجال

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  المعيقات

  متوسطة  0.75  2.99  9  استراتيجية التعليم بالمجموعات  1

 متوسطة 0.68 2.97  8  المحتوى التعليمي  2

 متوسطة 0.57 2.94  9  المعلم  3

  متوسطة 0.64 2.50  8  الطلبة  4

  متوسطة 0.69 3.36  34  لمعلمينالدرجة الكلية للمعيقات التي تواجه ا

  
المعيقات التي تواجه معلمـي العلـوم       متوسطات   أن   :)11.4(معطيات الواردة في الجدول     تظهر ال 

العامة في المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات تراوحت مـا بـين متوسـط               
 أعلى المجاالت   اأم،  الطلبة لمجال) 2.50( لمجال استراتيجية التعليم بالمجموعات، ومتوسط    ) 2.99(

 يليـه   ،متوسطةبدرجة  ) 2.99( هو مجال استراتيجية التعليم بالمجموعات بمتوسط حسابي      فصعوبة  
، يليه مجـال المعلـم بمتوسـط        متوسطةبدرجة  ) 2.97( مجال المحتوى التعليمي بمتوسط حسابي    

بمتوسـط  الت بدرجة المعيـق     ، ويليه مجال الطلبة وهو أقل المجا      متوسطةبدرجة  ) 2.94( حسابي
  .متوسطةبدرجة  )2.50( بيحسا

  
السـتجابات    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة     )11(،  )10(،  )9(،  )8(وتبين المالحق   

  .المعيقاالت األداة مرتبة تنازلياً حسب متوسط عينة الدراسة على كل مجال من مج
  

لمعيقات التي تواجه   لمتوسطات ا نحرافات المعيارية    المتوسطات الحسابية واال   )8(يبين الملحق رقم    
  . ستراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم بمجال المعلمستخدام امعلمي العلوم العامة ال
عبر عن  وي) 2.94(أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال المعلم بلغ          )8( يتضح من الملحق رقم   

تطبيق االستراتيجية نتيجـة     أجد صعوبة في  "فقرة  عيقات كانت   ن أكثر الم   وأ ،متوسطةمعيق بدرجة   
 متوسطة، يليها فقـرة بدرجة ) 3.41( ، بمتوسط حسابي"العبء التعليمي الكبير الذي يقع على كاهلي   

، بمتوسـط   "صعوبة تحويل بعض موضوعات المحتوى التعليمي الستراتيجية التعليم بالمجموعـات         "
  . متوسطةبدرجة) 3.21(حسابي 
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ثارة المناقـشة الفعالـة داخـل       عدم مقدرتي على إ   "فقرة  عيقات حدة في مجال المعلم كانت        الم وأقل
عدم القدرة على ضـبط     "فقرة  منخفضة، سبقتها   بدرجة معيق   ) 2.00(، بمتوسط حسابي    "المجموعة

  .منخفضةبدرجة ) 2.12(، بمتوسط حسابي "الطلبة خالل تطبيق استراتيجية المجموعات
لمعيقات التي تواجه    لمتوسطات ا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   ) 9( رقميبين الملحق   

  . معلمي العلوم العامة الستراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم بمجال الطلبة
وهي تعبر عن   ) 2.50(أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال الطلبة بلغ         ) 9(يتضح من الملحق    

كثرة عدد الطلبة يعيق تطبيـق اسـتراتيجية        "فقرة  سطة، وأن أكثر المعيقات كانت      متو  بدرجة معيق
اتكـال بعـض الطلبـة      "فقرة  مرتفعة، يليها   بدرجة  ) 3.69(، بمتوسط حسابي    "التعليم بالمجموعات 

  .بدرجة مرتفعة) 3.67(، بمتوسط حسابي "الضعفاء على نظرائهم في المجموعة
، بمتوسط حـسابي   "تكرار غياب الطلبة في الصف    ": فقرة كانت   عيقات حدة في مجال الطلبة    وأقل الم 

، "عدم وجود تفاعل بين أفـراد المجموعـة الواحـدة         "فقرة  منخفضة، سبقتها   بدرجة معيق   ) 2.30(
  . متوسطةبدرجة) 2.57(بمتوسط حسابي 

  
 تواجه  لمعيقات التي لمتوسطات ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ) 10( رقميبين الملحق   

معلمي العلوم العامة الستراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم بمجال استراتيجية التعلـيم             
  . بالمجموعات

اسـتراتيجية التعلـيم    أن المتوسط الحسابي للدرجـة الكليـة لمجـال          ) 10( يتضح من الملحق رقم   
فقـرة  عيقـات كانـت     متوسطة، وأن أكثر الم   معيق  درجة  عن  وهي تعبر ) 2.99(بلغ   بالمجموعات،

ندرة "فقرة   مرتفعة، يليها    بدرجة) 3.79(، بمتوسط حسابي    "قصر الوقت المتاح للعمل باالستراتيجية    "
) 3.56(، بمتوسط حـسابي     "الدورات التدريبية التي تعنى باستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات       

  .متوسطةبدرجة 
التعليم بالمجموعات غيـر    "فقرة  المجموعات كانت   تيجية التعليم ب  وأقل المعيقات حدة في مجال استرا     

نظام التعلـيم بالمجموعـات     "فقرة  متوسطة، سبقتها   بدرجة معيق   ) 2.40(، بمتوسط حسابي    "محفز
  .بدرجة متوسطة) 2.61(، بمتوسط حسابي "مربك

  
اجه لمعيقات التي تو  لمتوسطات ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ) 11( يبين الملحق رقم  

  .معلمي العلوم العامة الستراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم بمجال المحتوى التعليمي
  المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال المحتـوى التعليمـي بلـغ           أن) 11( يتضح من الملحق رقم   

ى وقلة  كثافة المحتو "فقرة  أن أكثر المعيقات كانت     ، و بدرجة متوسطة وهي تعبر عن معيق     ) 2.97(
مرتفعة، يليها  بدرجة  ) 3.73(، بمتوسط حسابي    "عدد الحصص المخصصة الستراتيجية المجموعات    
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، "أحياناً يؤخر استخدام التعليم بالمجموعات استكمال متطلبات المحتوى التعليمـي المطلـوب           "فقرة  
  .مرتفعةبدرجة ) 3.69(بمتوسط حسابي 

، "قلة األنشطة العمليـة فـي المحتـوى    "فقرة  انت  في مجال المحتوى التعليمي ك    وأقل المعيقات حدة    
عدم مناسبة تطبيـق اسـتراتيجية التعلـيم        "فقرة  منخفضة، سبقتها   بدرجة  ) 2.71(بمتوسط حسابي   

  .متوسطةبدرجة ) 3.14(، بمتوسط حسابي "بالمجموعات لموضوعات المحتوى التعليمي
  
  :علىالذي ينص الرابع  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال .44

 في المرحلة األساسية الستخدام      العامة هل تختلف متوسطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم       

الجنس، المؤهل العلمي، سـنوات     (استراتيجية التعليم بالمجموعات في تدريس العلوم باختالف        

  ؟)الخبرة، تخصص المعلم

  :ج فحص كل فرضيةا السؤال تم فحص الفرضيات األربع، وفيما يلي نتائلإلجابة عن هذ

  :الخامسةنتائج الفرضية  1.4.4  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة فـي                

  .المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير الجنس

والجـدول  ) Independent T-test(ام اختبـار ت  للتحقق من صحة الفرضية األولى تم استخدو
   :يوضح ذلك) 12.4(

نتائج اختبارات ت للعينات المستقلة للفروق في متوسطات المعيقات التي تواجه ): 12.4(جدول 

  .المعلمين تبعاً لمتغير جنس المعلم

المتوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

  ت قيمة
  المحسوبة

وى مست
  الداللة

  74.0 3.28  112  ذآر

 0.65 3.45  124  أنثى

234  1.853  .0650  

  

وهي قيمة غير دالة    ) 0.05(أكبر من   ) 0650.(أن مستوى الداللة    ) 12.4(نالحظ من الجدول رقم     
في متوسـط   ) α≥0.05(إحصائياً، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة             

اجه معلمي العلوم العامة الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات في التـدريس           المعيقات التي تو  
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تبعاً لمتغير جنس المعلم، األمر الذي يؤدي إلى قبول الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن المتوسط               
، في حين بلغ المتوسط الحسابي لإلنـاث        )74.0(وبانحراف معياري   ) 3.28(الحسابي للذكور بلغ    

  ).0.65(حراف معياري وبان) 3.45(

  

  :السادسةنتائج الفرضية  2..44

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة فـي                

المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير المؤهـل            

  .العلمي

راج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة         م استخ  ت  السادسة ولفحص صحة الفرضية  
سـتراتيجية  لة األساسية الستخدام ا   لمرحفي ا معلمي العلوم العامة    لمتوسطات المعيقات التي تواجه     

  .يوضح ذلك) 13.4(والجدول   العلمي،لمؤهل في التدريس تعزى لمتغير ام بالمجموعاتيالتعل

لحسابية، واالنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات األعداد، والمتوسطات ا): 13.4(جدول 

التي تواجه معلمي العلوم الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات تعزى لمتغير المؤهل 

  .العلمي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي

  0.67  3.28  46  دبلوم

  0.70  3.38  178  بكالوريوس

  0.69  3.38  12  ماجستير فأعلى

  

اختالف بين متوسطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامـة فـي              وجود يتضح من الجدول  
المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، ولفحـص            

مـا فـي    ك)One –Way ANOVA(تحليل التباين األحادي اختبار نتائج الفرضية تم استخراج 
  ).14.4(الجدول 
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نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات المعيقات التي تواجه ): 14.4(جدول 

  .المعلمين تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 فقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 0.177 2 0.354  بين المجموعات

 233 114.263  داخل المجموعات

 235 114.617  المجموع

0.490 

0.361 0.698 

  

 قيمة غيـر دالـة      وهي) 0.05 ( أكبر من  )0.698(الداللة  أن مستوى   ) 14.4(يالحظ من الجدول    
متوسطات ، لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين          )α≥0.05(عند مستوى الداللة     إحصائياً

راتيجية التعلـيم   خدام اسـت  ساسية السـت  لمي العلوم العامة في المرحلة األ     مع المعيقات التي تواجه  
المؤهل العلمي، األمر الذي يؤدي إلى قبـول الفرضـية          بالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير      

  . الصفرية

  

  :السابعةنتائج الفرضية  3..44

ي العلوم العامة فـي     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات المعيقات التي تواجه معلم           

المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير سـنوات            

  .الخبرة

راج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة          تم استخ   السابعة ولفحص صحة الفرضية  
سـتراتيجية  ية الستخدام ا  لة األساس لمرحفي ا معلمي العلوم العامة    لمتوسطات المعيقات التي تواجه     

  .يوضح ذلك) 15.4(والجدول   في التدريس تعزى لمتغير سنوات الخبرة،م بالمجموعاتيالتعل
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األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات ): 15.4(جدول 

ى لمتغير سنوات التي تواجه معلمي العلوم الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات تعز

  .الخبرة

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة

  0.79  3.38  81   سنوات5أقل من 

  0.62  3.37  71   سنوات10-5بين 

  0.66  3.34  84   سنوات10أآثر من 

  

اختالف بين متوسطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامـة فـي             وجود   يتضح من الجدول  
 األساسية الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات تبعاً لمتغير سنوات الخبرة ولفحـص             المرحلة

 كمـا فـي   )One –Way ANOVA(تحليل التباين األحادي اختبار نتائج الفرضية تم استخراج 
  ).16.4(الجدول 

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات المعيقات التي تواجه ): 16.4(جدول 

  .علمين تبعاً لمتغير سنوات االخبرةالم

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  فقيمة
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 0.030 2  0.060  بين المجموعات

 233 114.557  داخل المجموعات

  235 114.617  المجموع

0.492 

0.061 0.941 

  

 قيمة غيـر دالـة      وهي) 0.05( أكبر من ) 0.941( داللةأن مستوى ال  ) 16.4(يالحظ من الجدول    
متوسطات ، لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين          )α≥0.05(عند مستوى الداللة     إحصائياً

راتيجية التعلـيم   خدام اسـت  ساسية السـت  لمي العلوم العامة في المرحلة األ      مع المعيقات التي تواجه  
لـى قبـول الفرضـية    وات الخبرة، األمر الذي يؤدي إ  سنبالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير      

  .الصفرية
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  : الثامنةنتائج الفرضية 4..44

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة فـي                

المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير تخصص           

  .لمالمع

راج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة      تم اسـتخ  الثامنة ولفحص صحة الفرضية  
سـتراتيجية  لة األساسية الستخدام ا   لمرحفي ا معلمي العلوم العامة    لمتوسطات المعيقات التي تواجه     

  .يوضح ذلك) 17.4(والجدول   في التدريس تعزى لمتغير تخصص المعلم،م بالمجموعاتيالتعل

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات ): 17.4(جدول 

التي تواجه معلمي العلوم الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات تعزى لمتغير تخصص 

  .المعلم

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة

  0.72  3.38  75  سنوات 5أقل من 

  0.68  3.39  89   سنوات10-5بين 

  0.68  3.31  72   سنوات10أآثر من 

  

اختالف بين متوسطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامـة فـي             وجوديتضح من الجدول    
المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات تبعاً لمتغير تخصص المعلم، ولفحص           

 كمـا فـي   )One –Way ANOVA(تحليل التباين األحادي اختبار نتائج الفرضية تم استخراج 
  ).18.4(الجدول 
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نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في درجة المعيقات التي تواجه المعلمين ): 18.4(جدول 

  .تبعاً لمتغير تخصص المعلم

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 فقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  داللةال

 0.121 2 0.242  بين المجموعات

 233 114.375  داخل المجموعات

 235 114.617  المجموع

0.491 

0.247  0.782 

  
 وهي قيمـة غيـر دالـة      ) 0.05 (أكبر من ) 0.782( أن مستوى الداللة  ) 18.4(يالحظ من الجدول    
متوسطات في  ) α≥0.05( عند مستوى الداللة     اللة إحصائية دذات   فروق   ال توجد إحصائياً، أي أنه    

راتيجية التعلـيم   خدام اسـت  ساسـية السـت   ة في المرحلة األ    معلمي العلوم العام   المعيقات التي تواجه  
  .، وبالتالي يتم قبول الفرضية الصفريةبالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير تخصص المعلم

  
  :الذي ينص علىالخامس  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال .45

وجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطات ممارسة معلمي العلوم في المرحلة             هل ت 

األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات وبين المعيقات التـي تـواجههم عنـد اسـتخدامهم              

  الستراتيجية التعليم بالمجموعات؟

  :تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل الفرضية الصفرية اآلتية

جد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطات ممارسة معلمي العلوم العامـة فـي               ال تو 

المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات وبين المعيقات التي تواجههم في استراتيجية           

  .التعليم بالمجموعات في التدريس

 ،)Pearson Correlation(للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام معامـل االرتبـاط بيرسـون    
   .يوضح ذلك) 19.4(والجدول
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للعالقة بين ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون ): 19.4(جدول 

متوسطات ممارسة معلمي العلوم العامة الستراتيجية التعليم بالمجموعات، وبين متوسطات 

  .المعيقات التي تواجههم من وجهة نظرهم

  عامل االرتباطم  العدد  المتغيرات

  الممارسة

  المعيقات

236  

  

0.02-  

  ).α≥0.05(دالة إحصائياً عند مستوى ** 
  

بين كل مـن    ) α≥0.05( وجود عالقة عكسية دالة إحصائياً عند مستوى         )19.4(يتضح من الجدول    
متوسطات ممارسة معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستراتيجية التعلـيم بالمجموعـات،             

بين متوسطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات            و
درجـة ممارسـة اسـتراتيجية التعلـيم         انخفضت من وجهة نظرهم في التدريس، بمعنى أنه كلما       

   .زادت المعيقات له والعكس صحيح بالمجموعات في التدريس
  

  :حظة النتائج المتعلقة ببطاقة المال6.4

تم اسخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألهم الممارسـات السـتراتيجية التعلـيم             
بالمجموعات التي يستخدمها معلمو العلوم العامة في المرحلة األساسية لكل فقرة مرتبة تنازلياً حسب              

  .)12(ممارساتهم كما هو مبين في الملحق رقم 
ممارسات استراتيجية التعليم بالمجموعات التي     متوسطات  ن أهم   أ) 12(كما يتضح من الملحق رقم      

-1.19(تراوحـت بـين     على بطاقة المالحظة    يستخدمها معلمو العلوم العامة في المرحلة األساسية        

بدرجة مرتفعة، وانحراف معيـاري     ) 1.52( في حين بلغ المتوسط الحسابي للممارسة ككل         ،)1.85
يمهد للتعليم بالمجموعات في الدرس     " فقد حظيت فقرة     قة المالحظة بطاوفيما يتعلق بفقرات     ،)0.47(

يشرف علـى   "بدرجة مرتفعة تليها فقرة     ) 1.85(على أعلى متوسط حسابي     " بشكل مناسب ومشوق  
ينوع فـي األسـئلة التـي       "، تليها فقرة    بدرجة مرتفعة ) 1.79(بمتوسط حسابي   " عمل المجموعات 

  . مرتفعةبدرجة ) 1.75(بمتوسط حسابي " يطرحها
بمتوسـط حـسابي    " يعطي وقتاً كافياً للطلبة لإلجابة عن األسئلة      "بينما كانت أقل الفقرات هي فقرة       

بمتوسط حـسابي   " يوزع المهام بين أفراد المجموعة    "بدرجة منخفضة، تقدمت عليها فقرة      ) 1.19(
دهم علـى   يتقبل اإلجابات الخاطئة من الطلبـة ويـساع       "بدرجة منخفضة، وسبقتها فقرة     ) 1.25(

ــصويبها ــسابي   "تـــ ــط حـــ ــضة )1.29(بمتوســـ ــة منخفـــ . بدرجـــ
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  لفصل الخامسا

______________________________________________________________  

  

  مناقشة النتائج

ـ             ة عـن   يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لمناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها، وذلك لإلجاب
  . تساؤالت الدراسة والتحقق من صحة فرضياتها

  
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.5

ما درجة ممارسة معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في             

  التدريس؟

ستراتيجية ال األساسيةلوم العامة في المرحلة     أن درجة ممارسة معلمي الع    ) 1.4(يتضح من الجدول    
، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهـذه الدرجـة الكليـة        مرتفعة التعليم بالمجموعات في التدريس كانت    

حيث كانت الممارسات التي الحظها الباحث في بطاقـة   ). 0.40(انحراف معياري   و،  )3.89(لألداة  
 المتوسط الحـسابي الكلـي      المالحظة لالستراتيجية متطابقة مع درجة الممارسة بأنها مرتفعة وبلغ        

  ).0.45(، وانحراف معياري )1.52(لألداة 
  

التي أشارت النتائج أن درجـة       )2009(وهذه النتيجة تتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة الصغير           
التي أشارت النتائج أن درجة تطبيق       )2008(، ودراسة الراسبي    الممارسة بشكل عام كانت مرتفعة    

كانت استراتيجية التعلم   ) 2008(، ودراسة طالفحة والخوالدة     اوني كانت كبيرة  استراتيجية التعلم التع  
  .التعاوني من أكثر استراتيجيات ممارسة
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ويرى الباحث أن النتيجة قد تعود إلى االهتمام بطريقة العمل بالمجموعات، حيـث كانـت فقـرات                 
ه المعلم في الغرفة الصفية دون      االستبانة التي تناولت ممارسات التعليم بالمجموعات تمثل ما يقوم ب         

علمه أن هذه الممارسات تشكل نهجاً بالتعليم التعاوني بالمجموعات، وقد يكون الـسبب فـي هـذه                 
النتيجة عائد إلى الدورات التدريبية التي كثفتها وزارة التربية والتعليم والتي سعت من خاللها إلـى                

تعلم التعـاوني بـشكل عـام، كـذلك لمـا لهـذه             تزويد المعلم باستراتيجية التعليم بالمجموعات وال     
  .االستراتيجية من اثر كبير على تحصيل الطالب

  
سـتراتيجية  ال لوم العامة في المرحلـة األساسـية      أن درجة ممارسة معلمي الع    من الجدول   يتضح  و

: وهـي . مرتفعةبدرجة  ) 4.44 (أعلى فقرة حصلت على متوسط     ،التعليم بالمجموعات في التدريس   
 تركيـب،  تطبيـق،  تحليـل،  فهم، تذكر، :لكل مجموعة سئلة التي أطرحها على الطلبة      األأنوع في   "

معـارفهم الـسابقة بالمعرفـة       مساعدة الطلبة في ربط أفكارهم و      أحرص على : " تليها الفقرة  ،"تقويم
أعمل على تزويد الطلبـة     " :تليها الفقرة  .مرتفعةبدرجة  ) 4.35( بمتوسط حسابي    " للمجموعة الجديدة
بدرجة مرتفعة، كما أكد الترتيب من الفقرات األولى فـي  ) 4.30( بمتوسط حسابي "ذية الراجعة بالتغ

االستبانة بنفس الترتيب لفقرات المالحظة حيث كان المتوسط الحسابي للفقرة األولى من المالحظـة              
تليهـا  ،  "يمهد للتعليم بالمجموعات في الدرس بشكل مناسب ومـشوق        "بدرجة مرتفعة وهي    ) 1.85(

 :تليهـا الفقـرة   و بدرجة مرتفعة، ) 1.79( بمتوسط حسابي    "يشرف على عمل المجموعات   " :الفقرة
  .بدرجة مرتفعة) 1.75( بمتوسط حسابي "ينوع في األسئلة التي يطرحها"
  

ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن هذه الممارسات تتكرر بشكل يومي من قبل معلمي                  
 المادة التي تحتاج من المعلمين القيام بمثل هذه الممارسات؛ ولـذلك يـضع              العلوم نظراً لطبيعة هذه   

المعلم تقديراً مرتفعاً لنفسه، كما أن معلمي العلوم يعتقدون أنهم يمتلكون هذه الممارسات من خـالل                
حضورهم الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم لهم خالل العام الدراسي، واطـالع              

لمين على العديد من الكتب والدراسات واألبحاث التي تتمحور حول استراتيجية التعلم التعاوني             المع
  . والتعليم بالمجموعات مما يؤهلهم لكيفية ممارسة المعلمين للتدريس بهذه االستراتيجية

  
علـيم  سـتراتيجية الت  ال لوم العامة في المرحلة األساسية     الع أما أقل الممارسات التي يمارسها معلمو     

التـي  " أقسم الطلبة إلى مجموعات عشوائية غير متجانسة         "، كانت الفقرة    بالمجموعات في التدريس  
، )2.94(لهـذه الدرجـة     حـسابي   المتوسط  حيث بلغ ال   متوسطةبدرجة  جاءت في المرتبة األخيرة     

  "تعليميةأحث طلبة كل مجموعة على تقديم تقرير مفصل في نهاية الفعاليات ال            "تقدمت عليها الفقرة    
 " أقدم مكافئة للمجموعـة المتفوقـة      "تقدمت عليها الفقرة    متوسطة،  بدرجة  ) 3.38(بمتوسط حسابي   
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كما كانت الفقرات األخيرة في االستبانة متقاربة الترتيب        . متوسطةبدرجة  ) 3.55(بمتوسط حسابي   
بدرجـة  ) 1.19(لفقرات المالحظة حيث كان المتوسط الحسابي للفقرة األخيـرة مـن المالحظـة              

يوزع المهـام    " : الفقرة ، تقدمت عليها   "يعطي وقتاً كافياً للطلبة لإلجابة عن األسئلة       "منخفضة وهي   
يتقبل اإلجابـات    " : الفقرة بدرجة منخفضة، وسبقتها  ) 1.25( بمتوسط حسابي     "بين أفراد المجموعة  

  .ة منخفضةبدرج) 1.29( بمتوسط حسابي  "الخاطئة من الطلبة ويساعدهم على تصويبها
  

ويرى الباحث أن السبب في هذه النتيجة قد يعود إلى ضيق الوقت المتاح للمعلمين إلعطاء المجال                
للطلبة الستخدام الوساتل التعليمية الموجودة بين أيديهم وكذلك قد يكون سبب عدم توفر الوسـائل               

جموعات أو مـن    التعليمية بشكل كاف لكل مجموعة، وربما يعود ذلك إلى الفوضى من خالل الم            
خالل التقييم الذاتي ألدائهم، وقد يعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدم قدرة المعلم على إعطاء حصة                
بالتعليم بالمجموعات، أو عدم إعطاء المعلم دورات في القياس والتقويم من أجل التخطيط المناسب              

  .لتنفيذ حصة علوم باستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات

  
  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.5  

 الستراتيجية التعليم بالمجموعات في المرحلة       العامة ممارسة معلمي العلوم  متوسطات  هل تختلف   

  ؟)الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، تخصص المعلم(األساسية باختالف 

  : فحصهاوفيما يلي مناقشة نتائج) 4-1(انبثق عن السؤال الفرضيات الصفرية 
  

  :مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.2.5
ممارسة متوسطات في ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

ستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى ال لوم العامة في المرحلة األساسيةمعلمي الع

   .جنسلل

للتعرف إلى داللة الفـروق بـين متوسـطات    T-test) ( استخدامب الفرضية تبين من خالل فحص
تعزى لمتغير الجـنس،    ممارسة معلمي العلوم العامة الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس          

 قبـول   ممـا يعنـي     غير دالة إحـصائياً    وهي) 0.05 (أكبر من ) 0.38(أن مستوى الداللة    حيث  
لمي العلوم العامة في المرحلة     ارسة مع  مم بين متوسطات  فروق   أنه ال توجد  أي   الفرضية الصفرية 

كما هو واضح   ،   التدريس تعزى لمتغير جنس المعلم     ساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في    األ
  .ذلك) 2.4(في جدول 



 68

، واتفقت أيضاً مع دراسة أبـو عـرام   )2009(وهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة الصغير      
، في حين اختلفت مع نتائج دراسة أبـو عـرام           )2007(تات  ، واتفقت أيضاً مع دراسة ش     )2010(
  التي أشارت إلى وجود فروق في متوسطات ممارسة معلمي الرياضيات للمنحى البنائي، ) 2010(

يعزو الباحث ذلك إلى أن المعلمين والمعلمات قد تلقوا التعليم الجامع نفسه والـدورات التدريبيـة                
 ويتلقون تغذية راجعـة متـشابهة إثـر زيـارات المـشرفين             نفسها للتعيم التعاوني بالمجموعات،   

التربويين، ويضاف إلى ذلك أن المعلمين والمعلمات يدرسـون فـي مـدارس متـشابهة الـنظم                 
واإلمكانات المادية نوعاً ما، ويدرسون منهاج العلوم نفسه ويتعرضون إلـى الظـروف النفـسية               

مين والمعلمات ولذلك وجد أنه التوجد فروق       نفسها، وهذا كله أثر في ممارسات مشتركة لدى المعل        
  .في ممارستهم نحو استخدامهم الستراتيجية التعليم بالمجموعات في تدريسهم للعلوم العامة

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.2.5
 ممارسـة   متوسـطات فـي   ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

ستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى      الفي المرحلة األساسية    معلمي العلوم العامة    

  .لمتغير المؤهل العلمي

وق لفـر  للتعرف إلى داللة ا     تحليل التباين األحادي   تبين من خالل فحص الفرضية باستخدام اختبار      
ي العلوم العامـة فـي المرحلـة األساسـية السـتراتيجية التعلـيم              بين متوسطات ممارسة معلم   

أن مـستوى   ) 4.4(تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ويتضح من الجـدول         المجموعات في التدريس    ب
 ال  أنه  أي ،ل الفرضية الصفرية  لذلك نقب   غير دالة إحصائياً   وهي) 0.05 (أكبر من ) 0.58( الداللة

ممارسة معلمي العلوم العامة في المرحلة االساسية       متوسطات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين       
  .المؤهل العلميستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير ال

  

والتـي  ) 2011(، ودراسـة خليفـات   )2009(وهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة الصغير  
أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي الفيزياء نحو اسـتراتيجيات               

ج العلوم تعزى للمؤهل العلمي، واتفقت أيضاً مع دراسة أبـو عـرام             التدريس المتضمنة في مناه   
  ).2011(، واتفقت مع دراسة أبو شعيرة وآخرون )2010(
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ويرى الباحث أن ذلك عائد إلى اإلعداد والتدريب المهني واألكاديمي الموحد للمعلمين والـذي ال               
ا أن درجة ممارسة معلمـي العلـوم        يعتمد على تأهيلهم تربوياً مهما اختلفت المؤهالت العلمية، كم        

العامة الستراتيجية التعليم بالمجموعات ليس لها عالقة بالمؤهل العلمي ألن الظـروف التعليميـة              
تعتبر متشابهة لجميع المؤهالت، وكذلك فإن غالبية المعلمين يدرسون مساقات أكاديمية متـشابهة             

  . سواء في المعاهد أو الجامعات المختلفة

  

  :ة نتائج الفرضية الثالثةمناقش 3.2.5
ممارسـة   متوسـطات    فـي ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

ات في التدريس تعزى    ستراتيجية التعليم بالمجموع  المعلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية       

  . الخبرةلمتغير سنوات

لمي العلـوم   ممارسة مع متوسطات   في   ةاللة إحصائي دذات  فروق   وجود) 6.4(يتضح من الجدول    
ساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير سـنوات          العامة في المرحلة األ   

 5أقل مـن    ( وبين   )سنوات 10-5 من(بين  ، حيث كانت بين المعلمين ذوي سنوات الخبرة         الخبرة
   .  سنوات)10-5(سنوات الخبرة من المعلمين ذوي لصالح ) سنوات

  

والتـي  ) 2011(، ودراسة خليفـات     )2010(وهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة أبو عرام           
أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي الفيزيـاء نحـو اسـتراتيجيات                

في حين   سنة،) 15-5(التدريس المتضمنة في مناهج العلوم تعزى لسنوات الخبرة لصالح الفئة من            
واختلفت نتائج الدراسة مـع      ،)2007(، ودراسة شتات    )2009(فت مع نتائج دراسة الصغير      اختل

التي أشارت إلى عدم جود فروق ذات داللة في اتجاهات معلمي العلـوم             ) 2007(دراسة حميدان   
العامة للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم نحو استخدام االستقصاء تعزى لمتغير سنوات              

التي أشارت إلى عدم وجود فـروق لجميـع         ) 2008(واختلفت مع نتائج دراسة الراسبي       الخبرة،
  . مجاالت الدراسة

  

تؤكد هذه النتيجة أن استراتيجية التعليم بالمجموعات استراتيجية حديثة تم تبنيها ضـمن مـشروع               
يـة مهـارات   التعلم األساسي وعلى اعتبار أن التعليم باالستراتيجية يحقق جوانب إيجابية فـي تنم     
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التعاون والتعلم التعاوني بين الطلبة، لذا حثت التوجيهات التربوية على تطبيقه مـن قبـل جميـع                 
  .مستويات الخبرة لدى المعلمين، ومع ذلك يوجد فروق بين أفراد الدراسة

  

يرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن المعلمين مختلفـين فـي سـنوات خبـراتهم،                    و
سنوات يمتلكون من المهارات والخبرات التدريسية أكثر مـن         ) 10-5( الخبرة من    فالمعلمين ذوي 

المعلمين األقل خبرة، ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى مدى اشـتراك المعلـم فـي                   
الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم للمعلمين على مدار السنوات ويكون المعلم قد              

كتسب مهارات التدريس الفعال واصبح أكثر حيوية في استخدام أساليب التدريس المتنوعة            صبغ وا 
سـنوات فـأكثر لـم      ) 10(وال سيما هذه االستراتيجية، وكذلك بالنسبة للمعلمين ذوي خبرة مـن            

  .   سنوات) 10-5(يتعرضوا لدورات تدريبة كثيرة مثل المعلمين ذوي الخبرة من 

  

  :رضية الرابعةمناقشة نتائج الف 4.2.5
 ممارسـة    متوسـطات  فـي ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى            

   .تخصص المعلملمتغير 

للتعرف إلى داللة    باين األحادي تحليل الت اختبار  استخدام  ب الصفريةفحص الفرضية    تبين من خالل  
ي العلوم العامة في المرحلة األساسية السـتراتيجية التعلـيم          وق بين متوسطات ممارسة معلم    لفرا

أن مـستوى   ) 9.4(ويتضح من الجدول     تخصص المعلم،  لمتغير   تعزىبالمجموعات في التدريس    
 ال  أي ، الفرضية الـصفرية   للذلك نقب   غير دالة إحصائياً   وهي) 0.05 (أكبر من ) 0.179( الداللة

ساسية لعلوم العامة في المرحلة األ    ممارسة معلمي ا   متوسطات   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين     
  .تخصص المعلمالستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير 

  

أشارت التي  ) 2007(، ودراسة شتات    )2008(وهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة الراسبي          
إلى عدم وجود فروق دالة احصائياً الستخدام الخرائط المفاهيمية تعزى لمتغير التخصص، ومـع              

حيث اشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسـطات            ) 2009(دراسة الصغير   
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درجة ممارسة معلمي العلوم الستراتيجيات التدريس القائم على االستقصاء العلمي تعزى لمتغيـر             
  . تخصصال

  

يعزو الباحث ذلك إلى أن الهدف الذي تسعى إليه وزارة التربية والتعليم هو تقليص الفجـوة بـين                  
التخصصات المختلفة وتقريب وجهات النظر بين المعلمين مـن خـالل تحقيـق التكامـل بـين                 
التخصصات المختلفة، بحيث يتم ذلك من خالل الدورات التي تعقدها لهم، ومن خاللهـا يكتـسب                

 اسـتراتيجيات التـدريس المناسـبة للمحتـوى         - بغض النظر عن تخصـصاتهم     -مو العلوم   معل
كما أن الجامعات تقوم باعداد معلم العلوم بشكل متكامل في التخصصات المختلفة بشكل             . المطلوب

اساسي حتى تكون لديه القدره على تدريس العلوم العامـة، وكـذلك ألن مبـادئ تطبيـق هـذه                   
  .بغض النظر عن تخصص المعلماالستراتيجية موحدة 

  

   :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.5
ما المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية التعلـيم              

  بالمجموعات في التدريس من وجهة نظرهم؟

مي العلـوم العامـة السـتخدام       أن متوسطات المعيقات التي تواجه معل     ) 10.4(يتضح من الجدول    
استراتيجية التعليم بالمجموعات في المجال الكلي للفقرات كانت متوسـطة، حيـث بلـغ المتوسـط                

  ).0.69(، وانحراف معياري )3.36(الحسابي لهذه الدرجة الكلية لألداة 
  

قـصر  : "بدرجة مرتفعـة وهـي    ) 3.79( كما أظهرت النتائج أن أعلى فقرة حصلت على متوسط          
كثافة المحتوى وقلة عدد الحـصص المخصـصة        : "، تليها الفقرة  "ت المتاح للعمل باالستراتيجية   الوق

أحيانـاً يـؤخر    : "تليها الفقـرة  . بدرجة مرتفعة ) 3.73(بمتوسط حسابي   " الستراتيجية المجموعات 
بمتوسـط حـسابي    " استخدام التعليم بالمجموعات استكمال متطلبات المحتوى التعليمـي المطلـوب         

، وهذا ما لوحظ في فقرة المالحظة بأنها كانت منخفضة، فلـوحظ بأنـه ال                بدرجة مرتفعة  )3.69(
يعطي وقت كافي للطلبة لإلجابة عن األسئلة والنقاش الذي يدور بين الطلبة، وكذلك ال يـستطيع أن                 
يوزع المهام بين أفراد المجموعة؛ كل ذلك يعود بسبب قصر الوقـت المتـاح السـتخدام المعلـم                  

  .يجية التعليم بالمجموعاتالسترات
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راتيجية خدام اسـت  سـت ال لوم العامة في المرحلة األساسـية      الع أما أقل المعيقات التي يواجهها معلمو     
عدم مقدرتي على إثارة المناقـشة      " من وجهة نظرهم، كانت الفقرة       التعليم بالمجموعات في التدريس   

أعطي كـل   "فقرة  خفضة، تقدمت عليها    منبدرجة  ) 2.00( بمتوسط حسابي    "الفعالة داخل المجموعة  
بدرجة منخفضة، كما سـبقتها     ) 2.12( بمتوسط حسابي    "مجموعة الوقت الكافي لإلجابة عن األسئلة     

بدرجـة  ) 2.18(بمتوسط حسابي    "عدم معرفتي بأساليب التقويم المتبعة في تعليم المجموعات       "فقرة  
  .منخفضة

  
التي أظهرت نتائج الدراسـة أن      ) 2007 (حميدانة  وهذه النتيجة تتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراس        

  درجة المعوقات متوسطة لمعلمي العلوم نحو استخدام االستقصاء،  
ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى الوقت المتاح غير كافي العطاء استراتيجية التعلـيم                 

ي إلى قيام المعلم بـسرد      بالمجموعات خالل حصة دراسية، وكذلك إلى كثافة المحتوى التعليمي يؤد         
الدرس إلكمال المنهاج مع نهاية الفصل الدراسي، باالضافة إلى قلة إدارة الوقت وعـدم التخطـيط                

  .المسبق لتنفيذ هذه االستراتيجية
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4.5
 السـتخدام   ألساسية في المرحلة ا    العامة المعيقات التي تواجه معلمي العلوم    متوسطات  هل تختلف   

الجنس، المؤهل العلمـي، سـنوات      (استراتيجية التعليم بالمجموعات في تدريس العلوم باختالف        

  ؟)الخبرة، تخصص المعلم

  :وفيما يلي مناقشة نتائج فحصها) 4-1(وانبثق عن السؤال الفرضيات الصفرية 
  

  :الخامسةمناقشة نتائج الفرضية  1.4.5

المعيقات التـي   متوسطات   في   )α≥0.05( عند مستوى الداللة     ئيةال توجد فروق ذات داللة إحصا     

تواجه معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات فـي             

  .التدريس تعزى لمتغير جنس المعلم

للتعرف إلى داللة الفروق بـين متوسـطات   T-test)  (استخدامب الفرضية تبين من خالل فحص
راتيجية التعليم بالمجموعات في التـدريس      خدام است  معلمي العلوم العامة الست    لمعيقات التي تواجه  ا

  غير دالة إحصائياً   وهي) 0.05 (أكبر من ) 0650.(أن مستوى الداللة    حيث  .  لمتغير الجنس  تعزى
 المعيقـات التـي تواجـه      بين متوسطات  فروق   أنه ال توجد  أي    الفرضية الصفرية  قبول مما يعني 

 التـدريس   راتيجية التعليم بالمجموعات في   خدام است معلمي العلوم العامة في المرحلة االساسية الست      
  .ذلك) 12.4(ويوضح الجدول رقم ، تعزى لمتغير جنس المعلم
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حيث أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق       ) 2007(اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة حميدان        
 تخدام االستقصاء كاسلوب تدريسي تعـزى لمتغيـر الجـنس،         ذات داللة إحصائية في معوقات اس     

التي أشارت إلى عدم وجـود       )2010(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو شعيرة وآخرون          
فروق ذات داللة إحصائية عن المعيقات التي تواجه تطبيق استراتيجية منظومة التقـويم الـواقعي               

  . تعزى لمتغير الجنس

 

لى تشابه ظروف حصة العلوم العامة في مدارس الذكور واالناث حيـث أن             ويعزو الباحث ذلك إ   
استراتيجية التعليم بالمجموعات متماثلة في هذه المدارس مع أن كل من الجنـسين يحتـاج إلـى                 
التخفيف من كثافة المحتوى التعليمي، وتقليل عدد الطلبة في الصف كما أن كـالً مـن الجنـسين                  

  . يكن لمتغير جنس المعلم تأثيراً في ذلكيخضعون إلى قوانين واحدة لم

  

  : مناقشة نتائج الفرضية السادسة2.4.5

 المعيقات التـي    متوسطاتفي  ) α≥0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       ال توجد فروق    

تواجه معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات فـي             

  .عزى لمتغير المؤهل العلميالتدريس ت

وق لفـر  للتعرف إلى داللة ا     تحليل التباين األحادي   تبين من خالل فحص الفرضية باستخدام اختبار      
خدام ي العلوم العامـة فـي المرحلـة األساسـية السـت           بين متوسطات المعيقات التي تواجه معلم     

 ويتضح مـن الجـدول      .علمي لمتغير المؤهل ال   تعزىراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس      است
ل الفرضية  لذلك نقب   غير دالة إحصائياً   وهي) 0.05 (أكبر من  )0.698(الداللة  أن مستوى   ) 14.4(

 معلمـي   متوسطات المعيقات التـي تواجـه      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين         أي ،الصفرية
جموعات في التدريس تعـزى     عليم بالم  الت راتيجيةخدام است الستالعلوم العامة في المرحلة االساسية      

  .المؤهل العلميلمتغير 

  

التي أشارت إلى عـدم وجـود       ) 2010(اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو شعيرة وآخرون          
فروق ذات داللة إحصائية عن المعيقات التي تواجه تطبيق استراتيجية منظومة التقـويم الـواقعي               

، ومـع دراسـة     )2007(ه الدراسة مع دراسة لي      تعزى لمتغير المؤهل العلمي، واختلفت نتائج هذ      
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حيث أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في معوقات استخدام             )2007(حميدان  
  .االستقصاء كاسلوب تدريسي تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  

ويعزو الباحث ذلك إلى أن معظم المعلمين في كافة مناطق عينة الدراسـة يخـضعون لظـروف                 
بهة من حيث التجهيزات المادية والمعنويه وكذلك صغر حجم غرفة الـصف وعـدد الطلبـة          متشا

 ذلك إلى عدم تأهيل المعلمين تربويـاً للعمـل          دالكبير كل ذلك متشابه في مناطق البحث، وقد يعو        
  .وفق هذه االستراتيجية

  

  :السابعةمناقشة نتائج الفرضية  3.4.5

 المعيقات التـي    متوسطاتفي  ) α≥0.05(مستوى الداللة   ذات داللة إحصائية عند     ال توجد فروق    

تواجه معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات فـي             

  .التدريس تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 وقلفـر  للتعرف إلى داللة ا     تحليل التباين األحادي   تبين من خالل فحص الفرضية باستخدام اختبار      
خدام ي العلوم العامـة فـي المرحلـة األساسـية السـت           بين متوسطات المعيقات التي تواجه معلم     

 ويتضح مـن الجـدول      .سنوات الخبرة  لمتغير   تعزىراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس      است
ل الفرضية  لذلك نقب   غير دالة إحصائياً   وهي) 0.05 (أكبر من ) 0.941( أن مستوى الداللة  ) 16.4(

 معلمي العلوم العامـة     المعيقات التي تواجه   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين         أي ،ريةالصف
سنوات  التعليم بالمجموعات في التدريس تعزى لمتغير        راتيجيةخدام است الستفي المرحلة االساسية    

  .الخبرة

وجـود  حيث أشارت الدراسة إلى عدم      ) 2007(وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة حميدان         
  .فروق ذات داللة إحصائية في معوقات استخدام االستقصاء تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  

ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن المعلم عند استخدامه ألي استراتيجية يواجه مجموعة من               
 المعيقات وهذه المعيقات يمكن أن تالزمه في السنوات األولى من خبرته، وهذا نابع من عدم بحث               

جذرية للمعيقات التي تواجهه، وكذلك عدم اهتمام القائمين في الوزارة علـى أن              المعلم عن حلول  
استخدام مثل هذه االستراتيجيات، بحاجة إلى دعم وتوفير بيئـات مدرسـية مـزودة باالمكانـات                



 75

ت واألجهزة، ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى ان استراتيجية التعليم بالمجموعات مـن االسـتراتيجيا      
  . التي هي بحاجة إلى بذل كثير من الجهد والوقت في التخطيط والتنفيذ

  

  :الثامنةمناقشة نتائج الفرضية  4.4.5

 المعيقات التـي    متوسطاتفي  ) α≥0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       ال توجد فروق    

عليم بالمجموعات فـي    تواجه معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية الت         

  .التدريس تعزى لمتغير تخصص المعلم

وق لفـر  للتعرف إلى داللة ا     تحليل التباين األحادي   تبين من خالل فحص الفرضية باستخدام اختبار      
خدام ي العلوم العامـة فـي المرحلـة األساسـية السـت           بين متوسطات المعيقات التي تواجه معلم     

 ويتضح من الجـدول     .تخصص المعلم  لمتغير   تعزىدريس  راتيجية التعليم بالمجموعات في الت    است
ل الفرضية  لذلك نقب   غير دالة إحصائياً   وهي) 0.05 (أكبر من ) 0.782( أن مستوى الداللة  ) 18.4(

 معلمـي   متوسطات المعيقات التـي تواجـه      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين         أي ،الصفرية
التعليم بالمجموعات في التدريس تعـزى      راتيجية   است خدامالستحلة االساسية   العلوم العامة في المر   

  .تخصص المعلملمتغير 

  

، حيث أشارت الدراسة إلى عدم وجـود        )2007(وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة حميدان         
  .فروق ذات داللة إحصائية في معوقات استخدام االستقصاء تعزى لمتغير التخصص

ي تخصصات المعلمين ولكن بدرجات متفاوته ويعود ذلك        ويعزو الباحث ذلك إلى وجود معيقات ف      
إلى رغبة المعلم بإدارة الحصة وفق استراتيجية التعليم بالمجموعات وكذلك إلـى عـدم معرفـة                

  . المعلمين بمدى مالءمة هذه االستراتيجية للدرس المناسب
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 5.5

ممارسة معلمي العلوم في المرحلة األساسية السـتراتيجية التعلـيم          هل توجد عالقة بين درجة      

  بالمجموعات وبين المعيقات التي تواجههم عند استخدامهم الستراتيجية التعليم بالمجموعات؟

  :آلتيةوتمت االجابة عنه من خالل الفرضية الصفرية ا

مي العلوم العامـة فـي      ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطات ممارسة معل          

 المعيقات التي تواجههم في      متوسطات المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات وبين     

  .استراتيجية التعليم بالمجموعات

بين كل مـن    ) α≥0.05(وجود عالقة عكسية دالة إحصائياً عند مستوى        ) 19.4(يتضح من الجدول    
ي المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات وبين       متوسطات ممارسة معلمي العلوم العامة ف     

متوسطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات مـن             
درجة ممارسة استراتيجية التعليم بالمجموعات      انخفضت وجهة نظرهم في التدريس، بمعنى أنه كلما      

 له والعكس صحيح، وهذا يدل على أنه بالرغم من المعيقات التي يمكن             زادت المعيقات  في التدريس 
أن يواجهها المعلمون أثناء تطبيقهم الستراتيجية التعلـيم بالمجموعـات، إال أن ممارسـتهم نحـو                
االستراتيجية كتدريس فعال لم تتأثر بحيث كانت درجة ممارستهم مرتفعة، وربما يعود السبب فـي               

 المجموعات لها مميزات كثيرة، منها أن الطالب يعتمد على نفـسة، ويهـتم              ذلك الى أن استراتيجية   
ببناء ثقته بنفسه، وزيادة طموحه، فالمعيقات إذا تم العمل على االهتمام بها أكثر وتذليلها، سـاعدت                

  . على تطبيق هذه االستراتيجية أكثر في الموضوعات الدراسية
  

التي بينت أنه عـدم وجـود عالقـة         ) 2007(دان  وهذا يتضح مع ما كشفت عنه نتائج دراسة حمي        
ايجابية بين اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام االستقصاء وبين معوقات تطبيقة، وقد اختلفت هذه              

والتي بينت بوجود عالقـة إيجابيـة ذات        ) 2010(النتيجة مع نتائج الدراسة التي قام بها أبو عرام          
مرحلة األساسية العليا للمنحى البنـائي وبـين اتجاهـات          دالله إحصائية بين مدى ممارسة معلمي ال      

  .هؤالء المعلمين نحو المنحى البنائي في تدريس الرياضيات
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  : التوصيات6.5

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي

ات وخاصة ذوي   على المعرفة الكافية باستراتيجية التعليم بالمجموع      المعلمين   مساعدةضرورة   .1
الخبرة القليلة الذين لم يتسن لهم االطالع على هذه االستراتيجية في دراستهم الجامعيـة، ممـا              

  .ينعكس بالصورة اإليجابية على العملية التعليمية

العمل على تقليل أعداد الطلبة في الـصفوف ليتـسنى للمعلـم تفعيـل اسـتراتيجية التعلـيم                   .2
 .ط السلوكياتبالمجموعات بدالً من انشغاله بضب

إجراء مزيد من األبحاث والدراسات التـي تتنـاول درجـة ممارسـة اسـتراتيجية التعلـيم                  .3
بالمجموعات في تدريس العلوم، في مراحل أخرى وبمتغيرات أخرى، غير التي تناولتها هـذه              

 . الدراسة

 .بناء برامج تدريبية تساعد المعلمين على فهم وتطبيق استراتيجية التعليم بالمجموعات .4

إدخال التعليم بالمجموعات في المناهج الدراسية كأسلوب تعليمي في تدريس مادة العلوم العامة              .5
 .والمواد األخرى

ضرورة االهتمام بتفعيل استراتيجية التعليم بالمجموعات بسبب وجود تقبل لهذه االسـتراتيجية             .6
 . من المعلمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 

   University ALQuds                                          القدس                          جامعة

  Faculty of Educational Science                                                    كلية العلوم التربوية 

     Graduate Studies Program                                                             الدراسات العلياقسم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  زميلي المعلم...................... زميلتي المعلمة

مرحلـة األساسـية السـتخدام      درجة ممارسة معلمي العلـوم العامـة فـي ال         "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان      

ي أساليب التدريس من جامعـة      وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير ف      ". استراتيجية التعليم بالمجموعات    
يان لتقـرروا ممارسـتكم السـترتيجية التعلـيم         سـتب ا اال ولتحقيق أهداف هذه الدراسة أضع بين أيديكم هذ       القدس،  

  : بالمجموعات
اإلجابة عن فقرات هذه االستبانة بصدق وموضوعية، علماً بأن الدراسة ستحاط بالسرية            يرجى من حضرتكم التكرم ب    

كبير فـي   شاكرين تعاونكم باعطاء المعلومات الدقيقة لما لها من أثر          . التامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط     
  . يدنا في هذه الدراسةالحصول على نتائج قيمة تف

  نمع خالص التحية وعظيم االمتنا
  يونس محمد حمد: الباحث  

  .أمام رمز اإلجابة التي تنطبق عليك) X(الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة

  أنثى (  )  ذكر                    :        (  ) الجنس
  .ماجستير فأعلى(  )بكالوريوس             (  ) دبلوم                    :(  )  المؤهل العلمي
  .       سنوات10أكثر من  (  ) سنوات      10_5من(  ) وات     أقل من خمس سن(  )  :سنوات الخبرة
  تخصص آخر(  )فيزياء، كيمياء، أحياء "م طبيعية علو(  )   علوم عامة  :(  )تخصص المعلم

  وجهة نظركفي المكان المخصص  الذي يتناسب مع ) x(الرجاء وضع  إشارة 
 

 سات الستراتيجية التعليم بالمجموعات في تدريسهم للعلوم العامةالفقرات التي تتضمن أهم الممار
 درجة الممارسة

آبيرة  الفقرةالرقم
قليلة  قليلةمتوسطة آبيرة جدًا

 جدًا

 الدرس من خالل أعمل على توفير خبرات حسية ذات صلة بمضمون 1
      .المجموعات

2 
      . لكل مجموعةسهل التعليمأو أعطي الطلبة الدور األآبر في الحصة

البحث واالستقصاء   التعليمية التي تثير الرغبة فيأعمل على توفير الخبرات 3
      التعاوني في المجموعات
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      أرآز على التعليم الجماعي لدى الطلبة في تعلم العلوم 4

التعليمي لتطبيق استراتيجية التعليم  أقوم بتهيئة بيئة صفية مناسبة للموقف 5
      موعاتبالمج

      .أقدم مكافأة للمجموعة المتفوقة 6

      أشجع الطلبة على طرح األسئلة فيما بينهم 7

 أعطي آل مجموعة  الوقت الكافي لإلجابة عن األسئلة 8
     

9 
      ...)....سجالت أداء، أعمال آتابية،( أقيم أداء طلبتي من خالل مواقف حقيقية

      سير و تطوير معارفهم القبليةأساعد الطلبة على تف 10

معارفهم السابقة بالمعرفة و أحرص على مساعدة الطلبة في ربط أفكارهم 11
       للمجموعاتالجديدة

12 
      وأوجههم نحو تصويبها أقوم بالكشف عن المفاهيم الخاطئة لدى المجموعة

      أشجع الطلبة على تقديم حلولهم لبعضهم البعض 13

14 
     من أجل التعلم) التشاور الجماعي( ع الطلبة على الحوار و النقاش المنظمأشج

15 
      إلى جانب المحتوى المقرر أوظف الموارد المتوفرة في بيئة التعليم الجماعي

 تحليل، فهم، تذآر،:( لكل مجموعة الطلبة أنوع في األسئلة التي أطرحها على 16
      )تقويم ترآيب، طبيق،ت

      أشجع الطلبة على تقويم تعلمهم ذاتيا 17

18 
      لزيادة للتعلم مع الطلبة أحرص على بناء عالقات إنسانية

      .أعمل على تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة 19

      أشجع الطلبة على التفاعل في المجموعة الواحدة 20

      أقسم الطلبة إلى مجموعات عشوائية غير متجانسة 21

      أراقب المجموعات باستمرار وأساعدهم إن لزم األمر 22

23 
      مفصل في نهاية الفعاليات التعليمية أحث طلبة آل مجموعة على تقديم تقرير

      في آل مجموعة أقوم بتوزيع األدوار والمهام على الطلبة 24

      بطريقة المجموعات أطرح مشكلة على الطلبة وأحثهم على حلها 25

26 
      .بالعمل بالمجموعات أحدد اإلرشادات الكافية للطلبة قبل البدء
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 

   University ALQuds                                          القدس                          جامعة

  Faculty of Educational Science                                                    كلية العلوم التربوية 

  

     Graduate Studies Program                                                             الدراسات العلياقسم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  زميلي المعلم. .....................زميلتي المعلمة

سـتخدام  المعلمي العلوم العامة في المرحلة األساسـية        التي تواجه    معيقاتال"يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان      

ـ       ". من وجهة نظرهم    استراتيجية التعليم بالمجموعات     ي أسـاليب   وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير ف
يان لتقـرروا المعيقـات التـي       ستبا اال دراسة أضع بين أيديكم هذ    ولتحقيق أهداف هذه ال   التدريس من جامعة القدس،     

  : تواجهكم عند استخدامكم الستراتيجية التعليم بالمجموعات
يرجى من حضرتكم التكرم باإلجابة عن فقرات هذه االستبانة بصدق وموضوعية، علماً بأن الدراسة ستحاط بالسرية                

كبير فـي   كرين تعاونكم باعطاء المعلومات الدقيقة لما لها من أثر          شا. التامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط     
  . يدنا في هذه الدراسةالحصول على نتائج قيمة تف

  مع خالص التحية وعظيم االمتنان
  

  يونس محمد حمد: الباحث  
  

  .أمام رمز اإلجابة التي تنطبق عليك) X(الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة

  أنثى (  )  ر                    ذك:        (  ) الجنس
  .ماجستير فأعلى(  )بكالوريوس             (  ) دبلوم                    :(  )  المؤهل العلمي
  .       سنوات10أكثر من  (  ) سنوات      10_5من(  ) وات     أقل من خمس سن(  )  :سنوات الخبرة
  تخصص آخر(  )فيزياء، كيمياء، أحياء "بيعية م طعلو(  )   علوم عامة  :(  )تخصص المعلم
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  وجهة نظركفي المكان المخصص  الذي يتناسب مع ) x(الرجاء وضع  إشارة 
 معيقات تطبيق استراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظر المعلمين

 أوًال مجال المعلم
        

 درجة الصعوبة
آبيرة  الفقرةالرقم

قليلة قليلةسطةمتوآبيرة جدًا
 جدًا

استخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات يحد من مقدرتي على  1
           تطبيق األهداف التعليمية

 صعوبة تحويل بعض موضوعات المحتوى التعليمي 2
           الستراتيجية التعليم بالمجموعات

أجد صعوبة في تطبيق االستراتيجية نتيجة العبء التعليمي  3
           لكبير الذي يقع على آاهليا

 تعليم المجموعات عدم معرفتي بأساليب التقويم المتبعة في 4
          

عدم الرغبة في تطبيق استراتيجية التعليم بالمجموعات أثناء  5
           التدريس

 عدم مقدرتي على إثارة المناقشة الفعالة داخل المجموعة 6
          

 ناع بتدريس المجموعاتعدم االقت 7
          

عدم القدرة على ضبط الطلبة خالل تطبيق استرتيجية  8
           المجموعات 

عدم الجاهزية وقلة اإلعداد المسبق لتطبيق استراتيجية  9
           المجموعات

           مجال الطلبة: ثانيًا

تيجية التعليم ضعف مهارة التالميذ العملية لتطبيق مهارة استرا 10
           بالمجموعات

           عدم رغبة الطلبة باالشتراك في التعليم بالمجموعات 11

            تكرار غياب الطلبة في الصف 12

           عدم وجود تفاعل بين أفراد المجموعة الواحدة 13

رفض بعض الطلبة المتفوقين مساعدة نظرائهم المتأخرين  14
           دراسيًا

 اتكال بعض الطلبة  الضغفاء على نظرائهم في المجموعة 15
          

           رفض الطلبة المتفوقين عملية التقييم الجماعي 16

           آثرة عدد الطلبة يعيق تطبيق استراتيجية التعليم بالمجموعات 17
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ة التعليم ندرة الدورات التدريبية التي تعنى باستخدام استراتيجي 18
           بالمجموعات

عدم مالءمة استراتيجية التعليم بالمجموعات لبعض فئات  19
           .الطلبةوخاصة بطيئي التعلم

           قصر الوقت المتاح للعمل باالستراتيجية 20

           صعوبة التنقل بين الطلبة  أثناء العمل بالمجموعات  21

           مجموعات مربكنظام التعليم بال 22

صعوبة تحديد األسلوب المناسب لتنفيذ استراتيجية التعليم  23
           بالمجموعات

في الصف  عدم وجود مجموعات غير متجانسة من الطلبة 24
           الواحد

           التعليم بالمجموعات غير محفز 25

 ستراتيجيةلتطبيق اال عدم توفر وسائل األمن والسالمة 26
          

 مجال المحتوى: رابعا
            

أحيانًا يؤخر استخدام التعليم بالمجموعات استكمال متطلبات  27
           المحتوى التعليمي المطلوب

 عدم مالءمة الموضوعات المطروحة في الكتاب المدرسي 28
           الستراتيجية التعليم بالمجموعات

وى وقلة عدد الحصص المخصصة الستراتيجية آثافة المحت 29
           المجموعات

           قلة األنشطة العملية في المحتوى 30

 عدم توفر دليل يساعد في تطبيق استراتيجية المجموعات 31
          

           قلة توفر الوسائل التعليمية 32

عمل  ضعف التشجيع المادي والمعنوي لحضور دورات وورش 33
           في مجال المجموعات

عدم مناسبة تطبيق استراتيجية التعليم بالمجموعات  34
           لموضوعات المحتوى التعليمي
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                                                              بطاقة مالحظة

 الستراتيجية التعليمتهدف هذه البطاقة إلى التعرف بأهم الممارسات 

 بالمجموعات التي يستخدمها معلمو العلوم العامة في المرحلة األساسية

  أنثىO ذآر                         O          :الجنس

 . ماجستير فأعلىO  بكالوريوس             O دبلوم                        O :المؤهل العلمي

  سنوات10 أآثر من O سنوات     10_5 منOس سنوات      أقل من خمO  :سنوات الخبرة

  تخصص آخرO"  أحياء, آيمياء, فيزياء" العلوم الطبيعية O علوم عامة     O: تخصص المعلم

 نادرًا أحيانًادائمًا الفقرةالرقم

   يمهد للتعليم بالمجموعات في الدرس بشكل مناسب ومشوق 1
  

  

 قبل تقديم المعرفة الجديدة للمجموعاتيكشف عن المعرفة القبلية  2
      

       يهيء بيئة تعليمية مناسبة لتعليم استراتيجية المجموعات 3

       يوزع المهام بين أفراد المجموعة  4

       يعين لكل مجموعة قائد ومقرر  5

       يشرف على عمل المجموعات  6

       ًا يسمح لطلبة المجموعة الواحدة بالنقاش مع 7

       ينوع في األسئلة التي يطرحها  8

       يعطي وقتًا آافيًا للطلبة لإلجابة عن األسئلة  9

       يعزز إجابات الطلبة في المجموعات 10

       يتقبل اإلجابات الخاطئة من الطلبة ويساعدهم على تصويبها 11

 يقيم عمل آل مجموعة أمام المجموعات األخرى 12
      

       يقارن بين عمل المجموعات  13

       يراعي الفروق الفردية في المجموعة 14

       يعمل على تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة15
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  :أعضاء لجنة تحكيم أداة الدراسة
  الجامعة  االسم  الرقم

  جامعة القدس  د أحمد فهيم جبر.أ  1
   القدسجامعة  محسن محمود عدس. د  2
  جامعة القدس  عفيف زيدان. د  3
  جامعة القدس  زياد قباجة. د  4
  جامعة القدس  محمود أبو سمرة. د  5
  جامعة النجاح  وحيد الجندي . د  6
  جامعة الخليل  كمال مخامرة. د  7
  جامعة الخليل  ابراهيم أبو عقيل. د  8
  جامعة القدس المفتوحة  عماد المصري. د  9

  جامعة القدس المفتوحة  سليم أبو عقيل. أ  10
  مكتب مديرية جنوب الخليل  ابتسام العرجان. أ  11
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 93

  )5 (رقمملحق 

  كتاب تسهيل مهمة من الدراسات العليا الى وزارة التربية والتعليم العالي
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  سات العليا ومديرية جنوب الخليلكتاب من وزارة التربية والتعليم العالي الى الدرا
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   مديرية تربية الجنوب الى المدارسكتاب تسهيل مهمة من
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة 
في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم لكل فقرة من فقرات مجال 

  .المعلم مرتبة تنازلياً
  

رقم 
  الفقرة

المتوسط   فقرات مجال المعلم
  الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

  الدرجة

أجد صعوبة في تطبيق االستراتيجية نتيجة   3
  ى كاهليالعبء التعليمي الكبير الذي يقع عل

 متوسطة 1.07 3.41

صعوبة تحويل بعض موضوعات المحتوى   2
  التعليمي الستراتيجية التعليم بالمجموعات

 متوسطة 0.88 3.21

استخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات يحد   1
  من مقدرتي على تطبيق األهداف التعليمية

 متوسطة 0.90 2.66

يم عدم الرغبة في تطبيق استراتيجية التعل  5
  بالمجموعات أثناء التدريس

  متوسطة 0.95 2.43

 ةمنخفض 1.02 2.24  عدم االقتناع بتدريس المجموعات  7

عدم الجاهزية وقلة اإلعداد المسبق لتطبيق   9
  استراتيجية المجموعات

 منخفضة 0.98 2.24

عدم معرفتي بأساليب التقويم المتبعة في تعليم   4
  المجموعات

 منخفضة 0.98 2.18

 القدرة على ضبط الطلبة خالل تطبيق عدم  8
  استرتيجية المجموعات 

 منخفضة  0.98 2.12

عدم مقدرتي على إثارة المناقشة الفعالة داخل   6
  المجموعة

 منخفضة 0.85 2.00
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة 
في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم لكل فقرة من فقرات مجال 

  .الطلبة مرتبة تنازلياً
  

المتوسط   الطلبة فقرات مجال  رقم الفقرة
  الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

  الدرجة

كثرة عدد الطلبة يعيق تطبيق استراتيجية   17
  التعليم بالمجموعات

 فعةمرت 1.21 3.69

اتكال بعض الطلبة  الضغفاء على   15
  نظرائهم في المجموعة

 مرتفعة 1.05 3.67

ضعف مهارة التالميذ العملية لتطبيق   10
  مهارة استراتيجية التعليم بالمجموعات

 متوسطة 0.93 3.36

رفض الطلبة المتفوقين عملية التقييم   16
  الجماعي

 متوسطة 1.06 2.92

ين مساعدة رفض بعض الطلبة المتفوق  14
  نظرائهم المتأخرين دراسياً

 متوسطة 1.15 2.83

عدم رغبة الطلبة باالشتراك في التعليم   11
  بالمجموعات

 متوسطة 1.11 2.60

عدم وجود تفاعل بين أفراد المجموعة   13
  الواحدة

 متوسطة 1.01 2.57

 ةمنخفض 1.08  2.30  تكرار غياب الطلبة في الصف  12
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة 
في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم لكل فقرة من فقرات مجال 

  .استراتيجية المجموعات مرتبة تنازلياً
  

رقم 
  الفقرة

المتوسط   وعاتاستراتيجية المجم فقرات مجال
  الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

  الدرجة

 مرتفعة 0.97 3.79  قصر الوقت المتاح للعمل باالستراتيجية  20
ندرة الدورات التدريبية التي تعنى باستخدام   18

  استراتيجية التعليم بالمجموعات
  متوسطة 1.10 3.56

عدم مالءمة استراتيجية التعليم بالمجموعات   19
  .بة وخاصة بطيئي التعلملبعض فئات الطل

  متوسطة 0.99 3.46

صعوبة التنقل بين الطلبة  أثناء العمل   21
  بالمجموعات 

 متوسطة 1.02 2.88

عدم وجود مجموعات غير متجانسة من   24
  الطلبة في الصف الواحد

 متوسطة 1.05 2.78

عدم توفر وسائل األمن والسالمة لتطبيق   26
  االستراتيجية

 متوسطة 1.13 2.68

صعوبة تحديد األسلوب المناسب لتنفيذ   23
  استراتيجية التعليم بالمجموعات

 متوسطة 0.94 2.61

 متوسطة 1.01 2.61  نظام التعليم بالمجموعات مربك  22

 متوسطة 1.03 2.40  التعليم بالمجموعات غير محفز  25
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سطات المعيقات التي تواجه معلمي العلوم العامة المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتو
في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم لكل فقرة من فقرات مجال 

  .المحتوى التعليمي مرتبة تنازلياً
  

رقم 
  الفقرة

المتوسط   المحتوى فقرات مجال
  الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

  الدرجة

وقلة عدد الحصص المخصصة كثافة المحتوى   29
  الستراتيجية المجموعات

 مرتفعة 1.06 3.73

أحياناً يؤخر استخدام التعليم بالمجموعات استكمال   27
  متطلبات المحتوى التعليمي المطلوب

 مرتفعة 1.05 3.69

ضعف التشجيع المادي والمعنوي لحضور دورات   33
  وورش عمل في مجال المجموعات

 متوسطة 1.07 3.57

عدم توفر دليل يساعد في تطبيق استراتيجية   31
  المجموعات

 متوسطة 1.19 3.45

عدم مالءمة الموضوعات المطروحة في الكتاب   28
  المدرسي الستراتيجية التعليم بالمجموعات

 متوسطة 0.94 3.31

 متوسطة 1.10 3.27  قلة توفر الوسائل التعليمية  32

المجموعات عدم مناسبة تطبيق استراتيجية التعليم ب  34
  لموضوعات المحتوى التعليمي

 متوسطة 0.97 3.14

 متوسطة 1.08 2.71  قلة األنشطة العملية في المحتوى  30
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ألهم ممارسات معلمي العلوم العامة في المرحلة 
  . لكل فقرة من الفقرات مرتبة تنازلياًاألساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات

ترتيب الفقرة
حسب حدتها

رقم الفقرة 
فــــي 
 االستبانـة

المتوسط   ةفقرال
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  الدرجة

يمهد للتعليم بالمجموعات في الدرس   1  1
 بشكل مناسب ومشوق

  مرتفعة  0.45  1.85

 مرتفعة  0.67  1.79 يشرف على عمل المجموعات   6  2

 مرتفعة  0.80  1.75 ينوع في األسئلة التي يطرحها   8  3

لطلبة المجموعة الواحدة  يسمح  7  4
 بالنقاش معاً 

 مرتفعة  0.80  1.75

 يكشف عن المعرفة القبلية قبل تقديم  2  5
 المعرفة الجديدة للمجموعات 

 مرتفعة  0.51  1.71

يعمل على تزويد الطلبة بالتغذية   15  6
 الراجعة

 فعةمرت  0.79  1.65

 مرتفعة  0.78  1.57 يقارن بين عمل المجموعات  13  7

يراعي الفروق الفردية في   14  8
 المجموعة

 مرتفعة  0.78  1.55

 مرتفعة  0.65  1.50يعزز إجابات الطلبة في المجموعات   10  9

يهيء بيئة تعليمية مناسبة لتعليم   3  10
 استراتيجية المجموعات

 منخفضة  0.78  1.40

 منخفضة  0.75  1.35 موعة قائد ومقرر يعين لكل مج  5  11

يقيم عمل كل مجموعة أمام   12  12
 المجموعات األخرى

 منخفضة  0.87  1.29

يتقبل اإلجابات الخاطئة من الطلبة   11  13
 ويساعدهم على تصويبها

 منخفضة  0.87  1.29

 منخفضة  0.79  1.25 يوزع المهام بين أفراد المجموعة  4  14

لطلبة لإلجابة عن يعطي وقتاً كافياً ل  9  15
 األسئلة

 منخفضة  0.94  1.19

 مرتفعة  0.47  1.52 الدرجة الكلية
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  فهرس الجداول
  

رقم 
 الجدول

رقم   المحتوى
 الصفحة

  36  لعلومتوزيع أفراد مجتمع الدراسة ممثالً بأعداد معلمي ا  1.3
  37  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للجنس والمؤهل العلوم   2.3
  40  معامل الثبات ألداتي الدراسة  3.3
  41  معامل الثبات لكل مجال من مجاالت المعيقات  4.3
  43  االستبانات الموزعة والمسترجعة والمستبعدة والمحللة إحصائياً  5.3
ت المعيارية لدرجة ممارسة معلمي العلوم العامة في المتوسطات الحسابية واالنحرافا  1.4

  المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات في التدريس
45  

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية ) t – test(نتائج اختبار ت للعينات المستقلة   2.4
  لدرجة ممارسة المعلمين تبعاً لمتغيرالجنس

47  

وسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمتوسطات لدرجة ممارسة األعداد، والمت  3.4
  استراتيجية التعليم بالمجموعات تعزى لمتغير المؤهل العلمي

48  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات ممارسة المعلمين تبعاً   4.4
  لمتغير المؤهل العلمي

49  

، واالنحرافات المعيارية لمتوسطات ممارسة األعداد، والمتوسطات الحسابية  5.4
  استراتيجية التعليم بالمجموعات تعزى لمتغير سنوات الخبرة

50  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات ممارسة المعلمين تبعاً   6.4
  لمتغير سنوات االخبرة

50  

  51  لمين تبعاً لسنوات الخبرةللمقارنة البعدية لممارسة المع) Tukey(نتائج اختبار  7.4
األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمتوسطات ممارسة   8.4

  استراتيجية التعليم بالمجموعات تعزى لمتغير تخصص المعلم
52  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات ممارسة المعلمين تبعاً   9.4
  لمتغير تخصص المعلم

52  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات التي تواجه معلمي   10.4
  العلوم العامة الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم

53  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت متوسطات المعيقات التي تواجه   11.4
  نظرهمالمعلمين من وجهة 

55  

نتائج اختبارات ت للعينات المستقلة للفروق في متوسطات المعيقات التي تواجه   12.4
  المعلمين تبعاً لمتغير جنس المعلم

57  

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات التي تواجه   13.4
  موعات تعزى لمتغير المؤهل العلميمعلمي العلوم الستخدام استراتيجية التعليم بالمج

58  
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نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات المعيقات التي تواجه المعلمين تبعاً   14.4
  لمتغير المؤهل العلمي

59  

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات التـي           15.4
ستراتيجية التعليم بالمجموعات تعزى لمتغير سنوات      تواجه معلمي العلوم الستخدام ا    

  .الخبرة

60  

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات المعيقات التي تواجه المعلمين تبعاً   16.4
  لمتغير سنوات االخبرة

60  

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات التي   17.4
معلمي العلوم الستخدام استراتيجية التعليم بالمجموعات تعزى لمتغير تخصص تواجه 
  المعلم

61  

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في درجة المعيقات التي تواجه المعلمين تبعاً   18.4
  لمتغير تخصص المعلم

62  

سطات للعالقة بين متو) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون   19.4
ممارسة معلمي العلوم العامة الستراتيجية التعليم بالمجموعات، وبين متوسطات 

  المعيقات التي تواجههم من وجهة نظرهم

63  
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  فهرس المالحق
  

رقم   الموضوعالرقم 
  الصفحة

اتيجية درجة ممارسة معلمي العلوم العامة في المرحلة األساسية الستخدام استراستبانة   1
   التعليم بالمجموعات

86  

المعيقات التي تواجه معلمي العلوم في المرحلة األساسية الستخدام استراتيجية استبانة   2
   التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم

88  

هم ممارسات معلمو العلوم العامة الستراتيجية التعليم بالمجموعات في أل مالحظةبطاقة   3
  المرحلة األساسية

91  

  92  أعضاء لجنة تحكيم أداة الدراسة  4
  93  كتاب جامعة القدس لوزيرة التربية والتعليم العالي لتسهيل مهمة الباحث  5
  94 موافقة وزارة التربية والتعليم على إجراء الدراسة  6
  95  كتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية الجنوب الى المدارس  7
يارية لمتوسطات المعيقات التي تواجه معلمي المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المع  8

العلوم العامة في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم 
  لكل فقرة من فقرات مجال المعلم

96  

لمعيقات التي تواجه معلمي  الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتوسطات االمتوسطات  9
 األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم العلوم العامة في المرحلة

  لكل فقرة من فقرات مجال الطلبة

97  

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات التي تواجه معلمي   10
العلوم العامة في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم 

  من فقرات مجال استراتيجية المجموعاتلكل فقرة 

98  

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتوسطات المعيقات التي تواجه معلمي   11
العلوم العامة في المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات من وجهة نظرهم 

  لكل فقرة من فقرات مجال المحتوى التعليمي

99  

حسابية واإلنحرافات المعيارية ألهم ممارسات معلمي العلوم العامة في المتوسطات ال  12
  .المرحلة األساسية الستراتيجية التعليم بالمجموعات لكل فقرة من الفقرات مرتبة تنازلياً

100  
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  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع

  أ  اإلقرار

  ب  الشكر والتقدير

  ج  الملخص باللغة العربية

  هـ  باللغة اإلنجليزيةالملخص 

  مشكلة الدراسة وأهميتها: الفصل األول
  2  المقدمة

  5  مشكلة الدراسة

  5  أسئلة الدراسة

  6  فرضيات الدراسة

  7  أهداف الدراسة

  8  أهمية الدراسة 

  8   الدراسة ودحد

  9  مصطلحات الدراسة 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
  11  اإلطار النظري 

  21  الدراسات السابقة العربية 

  28  الدراسات السابقة األجنبية

  32   على الدراسات السابقةيبقتع

  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث
  35  منهج الدراسة 

  35  مجتمع الدراسة

  36  عينة الدراسة 

  37  أدوات الدراسة 

  40  صدق أدوات الدراسة

  40  ثبات أدوات الدراسة

  42  لدراسةمتغيرات ا
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  42   الدراسة أدواتإجراءت تطبيق

  43   اإلحصائيةالمعالجة

  نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  45  النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

  47 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  47  النتائج المتعلقة بالفرضية االولى 

  48 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 

  49 لقة بالفرضية الثالثة النتائج المتع

  51 النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 

  53  الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال

  57 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

  57 النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة

  58 النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة

  59  النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة

  61  الثامنةئج المتعلقة بالفرضية النتا

  62  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

  63  المالحظة ببطاقة النتائج المتعلقة 

  مناقشة نتائج الدراسة: الفصل الخامس

  65  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  67  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  67 رضية األولى مناقشة النتائج المتعلقة بالف

  68 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 

  69 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 

  70 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 

  71 الثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

  72 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

  72 المتعلقة بالفرضية الخامسةمناقشة النتائج 

  73 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة 

  74 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة 
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  75 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة

  76 االخامسمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

  77 التوصيات

  المراجع

  79 المراجع العربية

  83 راجع األجنبيةالم

  المالحق

  86 المالحق

  الفهارس

  102 فهرس الجداول

  104 فهرس المالحق

  105 المحتوياتفهرس 
 
 
  


