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Abstract
The current study aimed to identify, the effect of cooperative learning in
developing the performance of students of the Institute of Fine Arts in the
subject of planning and colors) through the application of teaching plans to a
sample of students of fine arts, the first stage representing the research
community are the group of individuals who will study them and this is
necessary The researcher has to withdraw a sample from that society that
represents him genuinely and honestly, based on the scientific foundations
which leads him to satisfactory results (Marwan, p. 61). A sample was chosen for
the research in a random way (20) students who represent the design and
calligraphy department who represent 25% of the total of 80 students Of
students of the Era and who represent the research community as the original
researcher chose by lottery configuration section.The researcher employed the
cooperative learning method on the approved curriculum at the Institute of Fine
Arts for Girls in Diyala in order to develop their performance level by applying
this method when teaching at the institute and comparing it with the method of
the lecture followed where the number of teaching hours for the control sample
was four hours per week for a period of two months where the researcher
completed
Out of a total of (36) teaching hours and the same for the
experimental sample after conducting the pre-test for the two samples, the
students ’grades were fixed, whereby the researcher relied on the results of the
pre-test by classifying the female students according to the level of performance
in the material and planning material and distributing them to a family. After
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some groups, each student group is superior to planning, as well as others in
colors. Thus, it has four homogeneous groups in terms of form and content for
the purpose of benefiting from the collective work among female students and
from the experiences and information of the superiorities so that each group
works separately to fulfill the duties assigned to it and the researcher used
statistical means The most important
- The Man and Whitney (J) Law for two separate samples
Lucoxin test (grade signal test) for two closely related samples
Arithmetic mean

-

- Percentage of percentage
Keywords: cooperative learnin, Performance Level, Satisfactory results.

أثرطريقة التعلم التعاوين يف تطوير مستوى األداء طالبات معهد الفنون
(اجلميلة يف مادة التخطيط وااللوان)

د .سناء عبد الصمد جوامري

معهد الفنون اجلميلة للبنات(دايىل)
ملخص
ىدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على  ,أثرطريقة التعلم التعاوين يف تطوير مستوى األداء طالبات
معهد الفنون اجلميلة يف مادة التخطيط وااللوان)وذلك من خالل تطبيق اخلطط التدريسية على عينة
من طالبات الفنون اجلميلة ادلرحلة االوىل ديثلون رلتمع البحث ىم رلموعة االفراد اليت ستقوم
الدراسة عليهم وىذا يلزم الباحثة ان تسحب عينة من ذلك اجملتمع سبثلو سبثيال حقيقيا وصادقا
مستندا اىل االسس العلمية مما يوصلو اىل نتائج مرضية (مروان،ص )36اذ مت اختيار عينة للبحث
بطريقة عشوائية ( )02طالبة والذين ديثلون قسم التصميم واخلط الذين ديثلون نسبة  %02من
رلموع  52طالبة من طالبات ادلعهد والذين ديثلن رلتمع البحث االصلي كما اختارت الباحثة عن
طريق القرعة قسم التشكيل
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قامت الباحثة بتوظيف طريقة التعلم التعاوين على ادلنهج الدراسي ادلعتمد يف معهد الفنون اجلميلة
للبنات يف دايىل بغرض تطوير مستوى ادائهن من خالل تطبيق ىذه الطريقة عند التدريس يف ادلعهد
ومقارنتها بطريقة احملاضرة ادلتبعة حيث كانت عدد الساعات التدريس للعينة الضابطة اربع ساعات
يف االسبوع ودلدة شهرين حيث اكملت الباحثة من رلموع ( )63ساعة تدريسية ومثلها للعينة
التجريبية بعد اجراء االختبار القبلي للعينتُت بتثبيت درجات الطالبات حيث قامت الباحثة
ابالعتماد على نتائج االختبار القبلي بتصنيف الطالبات حسب مستوى االألداء يف ما دة التخطيط
وااللوان وتوزيعهم على اربع رلاميع تظم كل رلموعة طالبة متفوقة يف التخطيط وكذلك اخرى يف
االلوان وبذلك اصبحت لديها اربع رلاميع متجانسة من حيث الشكل واحملتوى بغرض االستفادة
من العمل اجلماعي بُت الطالبات ومن خربات ومعلومات ادلتفوقات حبيث تعمل كل رلموعة على
حدا يف اجناز الواجبات ادلكلفات هبا وقد استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية امهها
قانون مان وتٍت (ي) لعينتُت ،مستقلتُت اختبار ولكوكسن ( ،اختبار اشارة الرتب) لعينتُت
مًتابطتُت ،الوسط احلسايب النسبة ادلؤية.
الكلمات ادلفتاحية 7التعلم التعاوين ،مستوى األداء  ،نتائج مرضية.

أهم النتائج اليت توصلت اليها الباحثة
تفوقت اجملموعة التجريبية اليت خضعت للخطط التدريسية على إقراهنم يف اجملموعة الضابطة واليت
درست وفق طريقة التدريس األعتيادية حيث كانت طريقة التعلم التعاوين األثرالرئيسي يف ىذه
النتائج وذلك من خالل مرور أفراد اجملموعة التجريبية خبربات تعليمية جديدة ىيأهتا اخلطط
التدريسية ادلعدة من قبل الباحثة واليت أسهمت يف النضج ادلعريف وادلهاري لطالب اجملموعة
التجريبية فضالً عن النشاطات التعليمية والفعاليات اليت أحتوهتا ىذه اخلطط كمتطلبات ذلا .

االستنتاجات7
 -6ان اخلطط التعليمية ادلتبعة من قبل الباحثة اسهمت يف تطوير مهارات التخطيط ةااللوان لدى
طلبة اجملموعة التجريبية بشكل اكرب مما وفرتو الطريقة االعتيادية.
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-0ان اجملال الذي افتحتو طريقة التعلم التعاوين أسهم يف ترسيخ ادلعلومات لدى طلبة اجملموعة
التجريبية من خالل ادلناقشات الدائرة بينهم ومن مث القدرة على اسًتجاع ىذه ادلعلومات وفق
ادلشكالت اليت قد تصادفهم يف ادلوقف التعليمي .
 -6ان طريقة التعلم التعاوين تبٌت على الطالب كمحور اساس للعملية التعليمية وىذا كان لو
األثرالبالغ يف ترسيخ ادلعلومات ادلعرفية وادلهارية بشكل عايل.
بناء على ذلك أوصت الباحثة دبجموعة من التوصيات أمهها7
 -6توظيف اخلطط ادلوضوعة من قبل الباحثة يف دراسة مادة التخطيط وااللوان يف ادلؤسسات
ذات العالقة بدراسة الفنون وىيو ادلعاىد وكليات الفنون اجلميلة وذلك لفاعليتو يف دراسة ىذه ادلادة
بعد التوسع يف مفرداتو.
-0إخضاع مدرسي ومعلمي الًتبية الفنية العاملُت يف رلال التعليم والتدريس دلفردات ادلوضوع بعد
توسيعها وذلك ألسهام يف توسيع مدركاهتم احلسية وتطوير مهاراهتم يف قواعد مادة التخطيط
وااللوان يف دورات تدريبية تتبناىا ادلؤسسات التعليمية.

ادلقرتحات:
-6توظيف طريقة التعلم التعاوين يف مادة االشغال الفنية .
-0توظيف طريقة التعلم التعاوين حول ادلشكلة يف رلاالت واختصاصات اخرى.

مشكلة البحث وأمهيته

من ادلواد االساسية اليت توكد على اجلوانب االنسانية يف عصران احلديث ىي الًتبية الفنية حيث اهنا

تلخص أمهية العمل للوصول اىل اجلودة يف اجواء منفتحة لتصل احلقيقة اجلمالية وبناء على ذلك
كان يف الواجب تعليمها وتعويد الطلبة على ممارستها (الكناين 0266 ،ص )66حيث تعد
ادلناىج وطرائق التدريس من العوامل االساسية يف اكساب ادلتعلمُت ادلهارات الفردية والالزمة
دلمارسة عناصر مادة الًتبية الفنية جلميع رلاالهتا واليت تعد من ادلرتكزات االساسية للعملية التعليمية
للوصول هبم اىل مراحل االبداع يف ىذا اجملال وعلى الرغم من توافر ادلناىج اال ان خصوصية طريقة
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التدريس اليت يتبعها ادلدرس تعد ادليزان الرئيسي يف اجنازاالىداف ادلرجوة من العملية التعليمية وىذا
ما يؤكده احلسون واخرون(6652ص)6حيث يذكر ان اختيار ادلقرر الدراسي واسلوب عرضو ,
والطريقة التدريسية اليت يتبعها ادلدرس فضال عن الوسائل التعليمية اليت تساعده يف اعطاء ادلادة
وسبرينات واختيارالطالب ىي مرتكز اساسي يف اجناز العملية التعليمية .ان اتباع الطريقة التدريسية
االعتيادية(احملاضرة)يف تدريس مادة التخطيط وااللوان مل يكن ذلا أثرانجح على مستوى األداء
الطالبات لذلك ارآتت الباحثة ابلقيام ابلدراسة موضوع البحث وفق طريقة التعليم التعاوين كون ان
ادلادة تتطلب مهارات يدوية من جهة واستثمار امكانيات الطالبات ادلتفوقات فضال عن ما سبتاز بو
طريقة التعلم التعاوين كوهنا طريقة حديثة واليت تعتمد على تقسيم الطلبة اىل صباعات يساعد بعضهم
البعض يف تنمية معلوماهتم ومهارهتم وقدراهتم (العتوم،ص.)611كما وتعد طريقة التعليم التعاوين
من وسائل نتظيم البيئة الصفية حيث يتم على مبدأ تنظيم ادلتعلمُت يف رلاميع صغَتة متجانسة من
حيث القدرات واخللفية العلمية الجناز مهام مشًتكة بنجاح افضل تبعا لتعاوهنم ومن خالل اشراك
اجلميع الطلبة يف العمل بغية اجناز الواجبات (ماجد،ص.)20ان مادة التخطيط وااللوان سبتاز
خبصوصية الًتابط ما بُت ادلفردتُت والبنائية يف األداء مهاراهتما حيث جيب ان تكون تالزمية يف
االألداء اذ يعتمد التلوين على التخطيط كما و يتاثرالتخطيط ابلتلوين .اذ يعد التخطيط اعداد
تصميم او صورة ابستخدام خطوط او ظالل او كليهما معا على سطح مناسب ولو وظائف كثَتة
من ادلمكن استخدامها الغراض تطبيقية غَت انو يف ادلقام االول يستخدم لدواعي فنية من خالذلا
تظهر انعكاسات احلياة االجتماعية واالقتصادية فيما يعرف اللون ابنو ظاىرة اىتزازية وانو كالصوت
ولكل لون من االلوان ذبذبة خاصة وان ىذا اللون ىو ادلرحلة الثانية يف تنفيذ اللوحة اباللوان بعد ما
كانت قد خططت يف وقت سابق علياء وميسر واخرون ص.)2،0266ومن خالل ذبربة الباحثة
كوهنا تدريسية يف معهد الفنون اجلميلة دايىل الحظت ضعف يف األداء الطالبات يف مادة التخطيط
وااللوان وضعف يف قدرة الربط بينهما كون ان الطريقة التدريسية ادلتبعة التعطي فرصة كافية
للطالبات والعمل بشكل فعلي لذلك اراتت الباحثة القيام هبذه الدراسة يف زلاولة لتعيُت مستوى
األداء الطالبات.
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أمهية البحث
خلصت الباحثة أمهية البحث يف النقاط التالية 7
 -6نتائج ىذه قد تشكل موردا جديدا الغناء الطالبات يف اجلانب ادلعريف للتخطيط وااللوان
من خالل العمل اجلماعي بينهم
 -0نتائج ىذه االدراسة قد تشكل موردا جديدا الغناء الطالبات يف اجلانب ادلهاري
 -6امكانية رفع مستوى األداء الطالبات يف مادة التخطيط وااللوان
 -1امكانية توفَت الوقت الالزم للطالبات للممارسة الفعلية يف مادة التخطيط وااللوان وكذاك
للمدرس للوقوف على األداء الطلبة وتصحيح اخطائهم

أهداف البحث
قياس أثرطريقة التعلم التعاوين يف تطوير مستوى األداء طالبات معهد الفنون اجلميلة يف مادة
التخطيط وااللوان

فرضيات البحث
 .6التوجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى(  )2،2بُت متوسط درجات
اجملموعة التجريبية والضابطة قبليا يف ادائهم ادلهاري
 .0التوجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى(  )2،2بُت متوسط درجات
اجملموعة التجريبية يف ادائهم ادلهاري قبليا وبعداي
 .6التوجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى(  )2،2بُت متوسط درجات
اجملموعة الضابطة يف االختبار ادلهاري قبليا وبعداي
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 .1التوجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى(  )2،2بُت متوسط درجات
اجملموعة التجريبية والضابطة بعداي يف االختبار ادلهاري

حدود البحث
 -6طالبات معهد الفنون اجلميلة دايىل
 -0ادلرحلة الثانية للعام 0266 \0265
 -6طريقة التعلم التعاوين
 -1مادة التخطيط والاللوان
حتديد ادلصطلحات
 طريقة التعلم التعاوينعرفو التميمي( )0262انو منوذج تعليمي يتطلب تفاعل الطالب وحوارىم فيما يتعلق ابدلوضوع
حبيث يعلم بعضهم بعضا واثناء ىذا التفاعل تنمو لديهم مهارات معرفية واجتماعية واجيابية
التميمي(0262ص .)660
 وعرفه الكناين واحلديثي واخروون()3122من وسائل تنظيم البيئة الصفية يقوم على مبدا تنظيم ادلتعلمُت يف رلموعة صغَتة غَت متجانسة من
حيث القدرات او اخللفية الجناز ادلهمات ادلشًتكة بنجاح افضل تبعا لتعاون اجملموعة ومستندا اىل
العناصر االساسية للتعلم التعاوين ىذه الطريقة تشرك ادلتعلمُت يف سلوك تعاوين اي معاونة االخرين
بعضهم لبعض وتسهم يف الدوافع التعليمية التعاونية اي مكافاة كل عضو فيها حسب ادائو وتشرك
ىياكل ادلهمة التعاونية اي جيب على اجملموعة العمل معا الجناز ىدف هنائي الكناين واحلديثي
واخروون(0266ص)20
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التخطيطعرفه عبد احلسني و امحد()3122ابنه
االساس احلقيقي الي انتاج فٍت سواء اكان تصميما او موضوعا او صورة شخصية اوطبيعية صامتة
عبد احلسُت و اضبد(0266ص)2
 األلوانعرفه عبد احلسني و امحد()3122ابنه
ظاىرة اىتزازية كاالصوت ولكل لون من االلوان ذبذبة خاصة (اي رلموعة من االىتزازات يف
الثانية) وان االختالف يف درجات االىتزاز يف االثَت يؤدي اىل فروق يف اللون وذلذاه االلوان
ادلختلفة صفات نوعية واتثَتات عصبية ذاتية عبد احلسني و امحد(3122ص)43

الفصل الثاين
طريقة التدريس
تعددت تعريفات العلماء لطريقة التدريس سواء كان ذلك يف الدراسات العربية او االجنبية وديكن
القول ابن طريقة التدريس ىي اسلوب لالحساس والتفكَت والعمل والشعور والوجدان اهنا ليست
قاعدة ضيقة جافة بل تتميز بقدر كبَت من ادلرونة وديكن ان نقول اهنا تصميم يتجسد يف شكل فعل
(اخلزاعلة والزبون واخرون 0266ص .) 646الطريقة يف اوسع معانيها التعدو ان تكون خطوات
الزمة لعمل شيئ ما فالنجار لو طريقتو اخلاصة يف هتيئة متطلبات ادلنزل ادلشيد من اخلشب والبناء لو
طريقتو يف البناء وادليكانيكي لو طريقتو يف تصليح السيارات واالالت وللحالق طريقتو يف هتذيب
الشعر والفالح لو طريقتو يف الزراعة وللطبيب يف استعمال مبضعو وللمعلم طريقتو يف القاء درسو
ضمن ادلنهج ادلقرر ا(لتميمي0266،ص.)05فاستخدام التدريسي لطريقة التدريس ادلالئمة ىي
الوسيلة اليت تساعده يف نقل ما يتضمنو احملتوى الدراسي ادلقرر من معرفة ومعلومات ومهارات
وترصبتو بطريقة تكفل للمتعلم التفاعل مع ادلادة الدراسية والنشاطات ادلنهجية والتدريسيُت وادلتعلمُت
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االخرين كما ان اتباع الطريقة ادلناسبة للتدريس يساعد كال من التدريسي وادلتعلم (الكناين واحلديثي
واخرون 0266ص )2

طريقةاحملاضرة (االعتيادية)وعيوهبا وميزاهتا

ىي من الطرائق التدريسية ادلستخدمة منذ اقدم العصور حىت الوقت احلاضر مسيت ابلطريقة

االلقائية الن ادلدرس يلقي فيها ادلادة الدراسية على طلبتو ليتلقوىا منو ومسيت ابلطريقة االخبارية
الن ادلدرس خيرب الطلبة دبا لديو عن موضوع ما من اراء وحقائق او مادة علمية فاحملاضرة دبضموهنا
التعليمي التدريسي زلورىا ادلدرس ابلذات الذي يكون صوتو االكثر مساعا (اخلزاعلة والزبون
واخرون 3122ص)231

وتعود اسباب استعمال ىذه الطريقة عربالزمن الطويل من عمرالتعليم دلا تتميز بو من مزااي عديدة
منها
 -6اهنا اقتصادية مقارنة ابلطرائق االخرى فهي فهي زبتزل الوقت واجلهد للمدرس وادلتعلم اذ
سبكن ادلدرس من تغطية دائرة واسعة من ادلعلومات واحلقائق وتسهل لو عرض موضوعانو بيسر
وانسيابية
 -0اهنا زلببة من قبل ادلدرس وادلتعلم معا اذ ذبعل كال منهما يف مامن من االحراج الذي قد
تسببو اسئلة ادلتعلم وادلدرس وهبا يتحدد دور ادلدرس وادلتعلم كليهما بشكل واضح
 -6سهولة عملية التقوًن جلهود ادلتعلمُت وربصيلهم وذلك عن طريق احلفظ واالستماع
(الكناين واحلديثي واخرون 0266ص)16
 -1تنمي لدى الطالب مهارة االستماع
 -2تفيد الطالب الذين لديهم قدرة عالية على احلفظ (التميمي 0262،ص)16
البد من االشارة اىل ان سلبيات اية طريقة ترجع اىل سوء استخدامها وليس يف الطريقة تفسها
وفيما اييت سلبيات ىذه الطريقة
 -6سلبية الطالب اذا مااهنمك ادلعلم يف احلديث
 -0عدم قدرة ادلعلم على تعرف الفروق الفردية بُت الطالب
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 -6يعد ادلعلم ىو ادلصدر الوحيد للمعرفة تفتقر اىل تنمية اجلوانت الوجدانية واالجتماعية
وادلهارية والتطبيقات العملية حيث يتم الًتكيز على اجلانب ادلعريف
 -1ادلادة الدراسية ىي زلور العملية الًتبوية وليس الطالب
 -2تعتمد احلفظ ةاالستظهار دون فهم الكثَت من ادلعلومات (التميمي 0262،ص)10-16

طريقة التعلم التعاوين ميزاهتا وعيوهبا
تعتربطريقة التعلم التعاوين من الطرق احلديثة اليت تعتمد على تقسيم الطالب اىل صباعات وديكن
تعريف طريقة التعلم التعاوين ابهنا عبارة عن تنظيم الطالب يف رلموعات صغَتة ليقوموا دبساعدة
بعضهم البعض يف تنمية معلوماهتم ومهاراهتم وقدراهتم  .ومن مميزات ىذه الطريقة
 -6ربفز مهارات التفكَت وعملياتو لدى ادلتعلمُت
 -0تنمية االحساس والثقة ابلنفس لدى الطالب
 -6تنمية روح التعاون بُت الطالب ضمن اجملموعة الواحدة
 -1تقدم الكفاءة الفراد اجملموعة كمجموعة وال زبص افراد بعينهم
 -2تبادل اخلربات والتفاعل االجيايب بُت الطالب
 -3تتيح الفرصة للمتعلمُت ابستخدام اخلامات واالدوات واجراء التجارب ابنفسهم
عيوب طريقة التعلم التعاوين
 -6قد تكون بعض اجملموعات غَت متجانسة احياان مما يؤدي اىل اخلروج ابراء غَت انضجة او
دون ادلستوى ادلتوقع
 -0عدم توفرالوسائل التعليمية ومصادر التعلم ذلذه الطريقة (العتوم 0260ص)614-613
دور معلم الرتبية الفنية يف تطبيق طريقة التعلم التعاوين
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يعد ادلعلم ىو العامل االساسي لنجاح العملية التعليمية فادلعلم القادر على ربقيق جناح يف طريقة
التعلم التعاوين ىو الذي يعي أبمهية ىذه االسًتاتيجية يف ربقيق اىداف الًتبية الفنية وعلى تنمية
مهارات السلوك االجتماعي القائم على التفاعل التعاوين ويتحدد دور ادلعلم يف
 -6ربديد االىداف الدراسية ادلرجوة ربديدا اجرائيا يوضح السلوك الذي ينبغي على كل تلميذ يف
اجملموعة ان يكون قادرا على ادائو
 -0ربديد حجم رلموعات العمل ويتوقف حجم اجملموعة على اعمار التالميذ وخرباهتم وادلهام
ادلنشودة وادلواد واالمكاانت ادلتاحة
 -6تقسيم الفصل اىل رلموعات صغَتة فهناك اكثر من طريق يعتمد فيو ادلعلم على تكوين اجملموعة
فيمكن عن طريق االختيار العشوائي او االختيار ادلقصود او االختيارتبعا المناط تعلم التالميذ على
االيزيد عدد اجملموعة عن( )4تالميذ على ان يكون ىناك تفاىم وتواصل بُت افراد اجملموعة الواحدة
 -1ربديد االدوار اخلاصة ابفراد اجملموعة وتوصف مهام كل دور وربديد امهيتو فمنها قائد اجملموعة
وادلستوضح وادلراقب وادلشجع والناقد وعلى ادلعلم مراقبة التالميذ اثناء عملية التعلم التعاوين ليعرف
مدى سبكنهم من األداء تلك االدوار
 -2تتسلم كل رلموعة اطار العمل ادلكلف بو واالرشادات ادلتعلقة ابلسَت فيو على ان جيتهد
اعضاء اجملموعة للعمل سواي حىت يتسٌت لكل منهم الفهم واالستيعاب

(ابراىيم وفوزي

0221ص)640-646

الفصل الثالث
منهجية البحث واجراءاته
يتضمن ىذا الفصل عرضا الجراءات البحث ادلتبعة واجرااتو ادليدانية حيث ان (اتباع ادلنهج ادلناسب
يف دراسة مشكلة ما يف مواضيع البحث العلمي ادلختلفة يسهم يف الوصول اىل حقيقة تلك ادلشاكل
وكشف خفاايىا مما ييسر على الباحث اجياد احللول ادلناسبة لتلك ادلشكل)
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جمتمع البحث وعينته

(حيىي ومصطفى عليان واخرون ص)11

اذا ما عزمت الباحثة على دراسة مشكلة ما وجب عليو دراسة رلتمعها والتعرف على خواصو ومساتو
حيث ان ىذا فيما بُت االقسام ( )02طالبة عينة ضابطة سبثلت قسم اجملتمع ىم رلموعة االفراد اليت
ستقوم الدراسة عليهم وىذا يلزم الباحث ان يسحب عينة من ذلك اجملتمع سبثلو سبثيال حقيقيا
وصادقا مستندا اىل االسس العلمية مما يوصلو اىل نتائج مرضية (مروان،ص )36اذ مت اختيار عينة
للبحث بطريقة عشوائية ( ) 02طالبة والذين ديثلون قسم التصميم واخلط الذين ديثلون نسبة %02
من رلموع  52طالبة من طالبات ادلعهد والذين ديثلن رلتمع البحث االصلي كما اختارت الباحثة
عن طريق القرعة التشكيل
وسائل مجع ادلعلومات وادوات البحث
من االمور ادلهمة الجناز اي حبث لوسائل صبع ادلعلومات بغرض اسبام التجربة وربقبق االىداف وقد
اعتمدت الباحثة يف صبع ادلعلومات
 ادلصادر العربية واالجنبية وشبكة ادلعلومات العادلية االنًتنت االختبار ادلهاري وادلقابالت الشخصية أدوات البحث 7قامت الباحثة ابستخدام رلموعة من االدوات ومستلزمات الجراء حبثها وىيكما يلي  :اقالم –زبطيط -الوان فرش -مذيبات -الوان –اسكيشات -مساند –فرديات

االختبار القبلي:
قامت الباحثة ابجراء االختبار القبلي دبساعدة الكادر ادلساعد ( الست سوسن -الست دنيا)
قامت الباحثة بتوفَت ذبهيزات ومستلزمات لكال العينتُت يف الوقت نفسو مث اجراء االختبار للعينتُت
وكل رلموعة على حدا بتاريخ االحد  0266- 6-6ولغاية يوم االحد 0266- 1- 06
 -وكانت النتائج النتائج كااليت

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 423- 441

434

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING IN DEVELOPING THE
PERFORMANCE LEVEL OF STUDENTS OF THE INSTITUTE OF FINE ARTS 435
)IN THE SUBJECT OF PLANNING AND COLORS

جدول()6يبُت االوساط احلسابية وقيمة (ي)احملسوبة واجلدولية والداللة االحصائية للمجموعتُت
التجريبية والضابطة قبليا
اجملموعة

العينة

الوسط

قيمةي

الداللة

احلسايب

احملسوبة

اجلدولية

االحصائية

ذبريبية

02

34

064

640

غَت دالة

ضابطة

02

36

وىذا موشر واضح على تكافؤالعينتُت مما يتيح للباحثة البدأ ابجراءات حبثها

اجراءات البحث
قامت الباحثة بعد االطالع على الدراسات واالدبيات السابقة بتوظيف طريقة التعلم التعاوين على
ادلنهج الدراسي ادلعتمد يف معهد الفنون اجلميلة للبنات يف دايىل بغرض تطوير مستوى ادائهن من
خالل تطبيق ىذه الطريقة عند التدريس يف ادلعهد ومقارنتها بطريقة احملاضرة ادلتبعة حيث كانت
عدد الساعات التدريس للعينة الضابطة اربع ساعات يف االسبوع ودلدة شهرين حيث اكملت
الباحثة من رلموع ( ) 60ساعة تدريسية ومثلها للعينة التجريبية بعد اجراء االختبار القبلي للعينتُت
بتثبيت درجات الطالبات حيث قامت الباحثة ابالعتماد على نتائج االختبار القبلي بتصنيف
الطالبات حسب مستوى االألداء يف ما دة التخطيط وااللوان وتوزيعهم على اربع رلاميع تظم كل
رلموعة طالبة متفوقة يف التخطيط وكذلك اخرى يف االلوان وبذلك اصبحت لديها اربع رلاميع
متجانسة من حيث الشكل واحملتوى بغرض االستفادة من العمل اجلماعي بُت الطالبات ومن
خربات ومعلومات ادلتفوقات حبيث تعمل كل رلموعة على حدا يف اجناز الواجبات ادلكلفات هبا
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التجربة االستطالعية

قامت الباحثة ابجراء التجربة االستطالعية االوىل يف يوم على عينة استطالعية يف نفس ادلعهد

وعلى قسم ادلسرح وذلك للوقوف على جوانب القوة وتعزيزىا وجونب الضعف دلعاجلتها وامكانية
اكساب الطريقة ادلتبعة ادلرونة الكافية الجناز مفردات ادلنهج
الوسائل االحصائية
قانون مان وتين (ي) لعينتني مستقلتني
ن( 2ن)2 + 2
-

ي = 2ن 2ن+ 3

ر2

3
ن( 3ن)2 + 3
-

ي = 3ن 2ن+ 3

ر3

3
اذ تعين:
ن = 2عدد افراد اجملموعة التجريبية.
ن = 3عدد افراد اجملموعة الضابطة.
ي = 2القيمة احملسوبة الفراد اجملموعة التجريبية.
ي = 3القيمة احملسوبة الفراد اجملموعة الضابطة.
ر = 2معامل الرتب للمجموعة التجريبية.
ر = 3معامل الرتب للمجموعة الضابطة.
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اختبار ولكوكسن ( اختبار اشارة الرتب) لعينتني مرتابطتنيالنسبة ادلؤية(اجلزء)

قانون النسبة ادلئوية =

×211

(الكل)
جمموع الدرجات للعينة
________________

-الوسط احلسايب =

عدد العينة
-اختبار مان وتين لعينتني مستقلتني

الفصل الرابع

عرض النتائج ومناقشتها
لغرض ادلقارتة بُت النتائج للمجموعتُت يف االختبارات القبلية والبعدية واحلصول على النتائج جلأت
الباحثة اىل االحصاء االمعلمي كون العينة صغَتة وال تتوزع توزيع طبيعي ربت منحٌت كاوس
وتتأثرابلدرجات ادلتطرفة وقد استخدمت اختبار ولكوكسن للعينات ادلًتابطة واختبار مان وتٍت
للعينات ادلستقلة
العينة الضابطة بعد اسبام ذبربة الباحثة اجرت االختبار البعدي للعينة الضابطة ومقارنتها
ابالختبارالقبلي ومقارنتها وكانت النتائج كااليت7
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جدول ( )0يبُت االوساط احلسابية لالختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة وقيمة (و) احملسوبة
واجلدولية والداللة االحصائية
جدول ()0
الوسط

اجملموعة

العينة

ذبريبية

02

34

ضابطة

02

36

احلسايب

قيمة(و)
احملسوبة
66

الداللة
اجلدولية

االحصائية

23

غَت دالة

من اجلدول()0يتضح ربسن نسيب يف الوسط احلسايب غَت ان قيمة(و)واحملسوبة ظهرت ( )66وىذا
مؤشر على عدم داللة األثروضعف الطريقة االعتيادية يف االألداء كون ان قيمة (و) اجلدولية ىي
()23حبيث نكون الداللة بدرجة اقل من اجلدولية .
العينة التجريبية

لغرض ادلقارنة بُت نتائج العينة التجريبية قبليا وبعداي قامت الباحثة ابجراء اختبار ولكوكسن
للعينات ادلًتابطة وظهرت النتائج كما ىو موضح يف اجلدول ادانه 7
جدول ()6يبُت االوساط احلسابية لالختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية وقيمة (و) احملسوبة
واجلدولية والداللة االحصائية
جدول رقم()6
اجملموعة

العينة

الوسط

الداللة

قيمة(و)

احلسايب

احملسوبة

اجلدولية

االحصائية

ذبريبية

02

36

15

23

دالة احصائيا

ضابطة

02

51
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تشَت البياانت يف اجلدول ()6اىل ربسن واضح يف مستوى األداء العينة التجريبية يف الوسط احلسايب
وكذلك تظهر قيمة ( و) احملتسبة بقيمة اقل من اجلدولية وقد بلغت ( )15وىذا مؤشر على داللة
الفروق ولصاحل االختبار البعدي .
االختبارات البعدية للعينتني التجريبية والضابطة

لغرض مقارتة األداء اجملموعتُت الضابطة والتجريبية بعداي عمدت الباحثة استخدام قانون( مان -
وتٍت)الجياد داللة الفروق للمجموعتُت ادلستقلتُت وكانت النتائج كما يوضحها اجلدول ادانه 7
جدول ( )1يبُت االوساط احلسابية وقيمة (ي) احملسوبة واجلدولية للمجموعتُت التجريبية والضابطة
بعداي
جدول رقم()1
اجملموعة

العينة

الوسط

الداللة

قيمة(و)

احلسايب

احملسوبة

اجلدولية

االحصائية

ذبريبية

02

36

606

604

دالة احصائيا

ضابطة

02

51

من اجلدول يتضح تفوق اجملموعة التجريبية يف مستوى االألداء حيث بلغ الوسط احلسايب ذلا ()51
بينما كان للضابطة ( )36وقد بلغت قيمة (ي) احملسوبة ( )606فيما كانت اجلدولية ()604
وىذا مؤشرعلى داللة العالقة احصائيا ووجود فروق معنوية لصاحل اجملموعة التجريبية لالختبار
البعدي
وتعزو الباحثة ىذه الفروق اىل
 -6استخدام طريقة التعلم التعاوين كانت متميزا للمجموعة التجريبية من خالل العمل التعاوين
بُت افراد اجملموعة .
 -0استثمار امكانيات الطالبات ادلتفوقات يف اجملموعة من خالل انعكاسها على الطالبات يف
ادلستوى االدىن.
 -6اعتماد الطالبات على النفس يف األداء الواجبات ادللقات على عاتقهن .
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 -1العمل على شكل رلموعات صغَتة قد مكن الطاابت يف تبادل االراء ووجهات النظر
والعمل كوحدة واحدة اشبرت يف تقدم ادلستوى بشكل عام .

ادلقرتحات والتوصيات
بناء على ذلك أوصت الباحثة دبجموعة من التوصيات أمهها7
 -6توظيف اخلطط ادلوضوعة من قبل الباحثة يف دراسة مادة التخطيط ؤااللوان يف ادلؤسسات
ذات العالقة بدراسة الفنون وىيو ادلعاىد وكليات الفنون اجلميلة وذلك لفاعليتها يف دراسة ىذه
ادلادة بعد التوسع يف مفرداتو.
-0إخضاع مدرسي ومعلمي الًتبية الفنية العاملُت يف رلال التعليم والتدريس دلفردات ادلوضوع بعد
توسيعها وذلك لألسهام يف توسيع مدركاهتم احلسية وتطوير مهاراهتم يف قواعد مادة التخطيط
وااللوان يف دورات تدريبية تتبناىا ادلؤسسات التعليمية.

ادلقرتحات:
-2توظيف طريقة التعلم التعاوين يف مادة االشغال الفنية .
-0توظيف طريقة التعلم التعاوين يف رلاالت واختصاصات اخرى.

ادلصادر
 -6اخلزاعلة والزيتون واخرون ،طرائق التدريس الفعال،0266،دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع
،عمان
 -0السعود،خالد دمحم ،طرائق تدريس الًتبية الفنية ،الطبعة االوىل ،0262االردن عمان
 -6العتوم ،منذر سامح،طرائق تدريس الًتبية الفنية ومناىجها ،الطبعة االوىل ،0260عمان
االردن الكناين واحلديثي واخرون ،طرائق تدريس الًتبية الفنية ،الطبعة االوىل 0266
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 -1التميمي ،عؤاد جاسم دمحم،طرائق التدريس العامة، 0262،بغداد
 -2ابراىيم،وفوزي واخرون ،مناىج وطرائق تدريس الًتبية الفنية بُت النظرية والتطبيق
،0263مكتبة اجنلو ادلصرية
 -3عبداحلسُت واضبد ،التخطبط وااللوان والكرافيك ،الطبعة االوىل  0266بغداد
 -4حيِت ومصطفى واخرون ،مناىج واساليب البحث العلمي ،ط( 6عمان ،دار صفاء
للنشروالتوزيع 0222،
 -5مروان عبد اجمليد ابراىيم ،طرائق ومناىج البحث العلمي يف الًتبية البدنية والرايضة ،ط6
،عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع 0220
 -6الكناين ،ماجد واخرون طرائق تدريس الفنون 0260
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