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الملخص
هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة �إىل مقارنة �أثر ا�سرتاتيجيت��ي تفريد التعليم والتعلم التع��اوين يف حت�صيل طلبة مادة
مب��ادئ عل��م الرتبي��ة يف جامع��ة الزرق��اء الأردني��ة .وتك َّونت عين��ة الدرا�سة م��ن ( )288طالب�� ًا وطالبة ،مت
اختياره��م بطريق��ة ق�ص��دية ،ووزعوا على (�ُ )3ش��عب للعام الدرا�س��ي  .2014 / 2013وقد در�س��ت جمموعة
جتريبي��ة �أوىل ،ع��دد �أفراده��ا ( ،)92بنظ��ام التعليم ال�شخ�ص��ي (خطة كل�ير) ،ودر�س��ت جمموعة جتريبية
ثاني��ة ،ع��دد �أفراده��ا ( ،)99بطريقة التعل��م التعاوين ،ودر�س��ت املجموعة ال�ض��ابطة ،ع��دد �أفرادها (،)97
بالطريقة التقليدية .ومت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي ملعرفة �أثر متغريي الدرا�سة (الطريقة واجلن�س)
يف حت�صيل الطلبة.
وق��د تو�ص��لت الدرا�س��ة �إىل العدي��د م��ن النتائج منها :تف��وق الطريق��ة التعاوني��ة على كل م��ن طريقة كيلر
والطريقة التقليدية ،وتفوق طريقة كيلر على الطريقة التقليدية ،وال فرق يف التح�ص��يل ُيعزى للجن�س وال
للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س.
وقد خل�ص��ت الدرا�س��ة �إىل جمموعة من التو�ص��يات �أهمها �ض��رورة قيام �أع�ض��اء هيئة التدري�س يف اجلامعات
الأردني��ة با�س��تخدام طريقت��ي التعلي��م ال�شخ�ص��ي والتعل��م التع��اوين اللذين �أثبتت��ا تفوقهما عل��ى الطريقة
التقليدية ،و�إجراء درا�س��ات تبحث يف �أثر طريقة كيلر والتعلم التعاوين يف التح�ص��يل يف املجالني الوجداين
والنف�س حركي ،و�إجراء مزيد من الدرا�سات ملعرفة مقدار التكلفة املادية للتعليم ال�شخ�صي والتعلم التعاوين
مقارنة بالطريقة التقليدية.

الكلمات املفتاحية:
ا�سرتاتيجية التدري�س -تفريد التعليم -التعلم التعاوين -التح�صيل.
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The Impact of The Strategies of Individualized Instruction
(Claire Plan) And Cooperative Learning (Jigsaw 2) on Students
Achievement in The Principles of Pedagogy Course at The
University of Zarqa in Jordan

Abstract:
This study aimed to compare the impact of the individualized instruction
and cooperative learning strategies on students’ achievement for the course
of the principles of pedagogy at the University of Zarqa in Jordan.The study
sample composed of ( 288 ) students who were studying the course of principles
of pedagogy in the academic year 20132014/.The sample was chosen as an
intentional sample. Students in the sample were distributed into (3) groups. The
fist experimental group ( 92 students) was taught using individualized instruction
(Claire Plan). The second experimental group ( 99 students) was taught using
cooperative learning (Jigsaw 2) strategy. The control group (97 students) was
taught using the traditional way. After finishing teaching the three groups, the
analysis of variance duo (3 × 2) was used to see the impact of the study variables
( the method and sex) in student achievement.
The results found that the mean of achievement of students who were taught
by the way of cooperative learning was better than means of those who were
taught by the individualized instruction and the traditional methods.The mean
of students who taught by individualized instruction method was better than
those who were taught by the traditional way. However, there was no significant
difference in achievement is attributed to the sex nor the interaction between the
teaching method and sex. The study concluded with a set of recommendations.
Some of such recommendation are that staff in Jordanian universities should
use the ways of individualized instruction (Claire Plan) and cooperative learning
(Jigsaw 2) in teaching their courses. More studies should be conducted to look
for the impact of the methods of individualized instruction (Claire Plan) and
cooperative learning (Jigsaw 2) on the achievement in the emotional and selfkinesthetic areas. Further studies can be conducted to find out the material cost of
the methods of individualized instruction (Claire Plan) and cooperative learning
(Jigsaw 2) compared to the traditional way.

Key words:
Teaching strategy , individualized instruction , cooperative learning , achievement.
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المقدمة:
عمل��ت دول الع��امل عل��ى اخت�لاف �أنظمتها وفل�س��فتها ونظرتها للإن�س��ان واحلي��اة والكون ،على ن�ش��ر التعليم
ب�ين �أبنائه��ا من �أجل تربية ه�ؤالء الأبناء ،وطورت هذه الدول طرائ��ق التدري�س واملناهج ،وعملت على توفري
االحتياج��ات بقدر الإمكان ،و�أجرت العديد من الدرا�س��ات والبحوث ملعاجلة م�ش��كالت ه�ؤالء الأبناء من �أجل
�إعداد الإن�سان القادر على حتقيق ر�سالته يف هذه احلياة .ومع ذلك كله مل ت�ستطع هذه الدول �أن ُتعد الإن�سان
ال�ص��الح الق��ادر على القيام بر�س��الته يف هذه احلياة ،ولعل ف�ش��ل ه��ذه الأنظمة يرج��ع �إىل الأنظمة الرتبوية
املعا�صرة التي قامت على فل�سفة و�ضعية من �إعداد الب�شر وجتاهلها ملنهج اخلالق عز وجل الذي حدده يف كتابه
الكرمي و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم لرتبية خلقه.
فمن��ذ خل��ق الإن�س��ان عل��ى وجه الب�س��يطة ،وهو يق��وم بتدريب �أبنائه عل��ى التعاي�ش مع البيئ��ة الطبيعية،
والتكي��ف م��ع اجلماعة الذين يعي���ش بينهم ،وعملية التدريب هذه ته��دف �إىل �أن يعي�ش الفرد اجلديد الوافد
�إىل احلياة ،عي�شة منا�سبة من�سجمة مع من حوله ،وبالتايل يبقى هذا اجليل حمتفظا برتاث الآباء والأجداد،
فيتحقق بقاء اجلن�س الب�شري ،وي�ستمر على هذه الأر�ض ،وتبقى القيم ،والنظم التي يريدها ،ومن ثم يتحقق
الهدف الأ�سا�سي لكل جماعة وهو ا�ستمرارية بقاء ثقافتها.
ومن��ذ �أن ب��د�أ النا���س يعي�ش��ون يف جماعات ،جتمعه��م قيم ونظم ومعتقدات و�أ�س��لوب حياة معينة� ،ص��ار لكل
منهم هدف يف الإبقاء على �أ�س��لوبهم ونظامهم وطريقة معي�ش��تهم ،ومن هنا �أ�صبح لكل جمموعة منهم طريقتها
اخلا�ص��ة يف تدري��ب �أجياله��ا اجلديدة على احلي��اة ،فاختلفت الآراء ح��ول مفهوم عملية الرتبي��ة� ،أو عملية
التدري��ب �أو التكي��ف م��ع اجلماعة واملجتمع املحيط ،مبا فيه من عنا�ص��ر طبيعي��ة واجتماعية وتراث مرتاكم
عل��ى م��ر الأجي��ال ،وكان االختالف يف مفه��وم العملية الرتبوية وطرقها وو�س��ائلها ،اختالف��ا كبريا بني الأمم
وال�شعوب ،وذلك بات�ساع ذلك املفهوم و�شموله ،وت�شعب مباحثه وتعدد وجهات النظر فيه.
ولأن �أ�س��اليب التدري�س يف الكثري من اجلامعات العربية م�ش��دودة �إىل الفل�س��فة التعليمية القدمية ،املبنية
عل��ى �أن عق��ل الطالب وع��اء حلفظ املعلومات وا�س�ترجاعها ،وعليها تت��م عملية االختبارات ،با�س��تثناء بع�ض
�أ�ساتذة اجلامعات ،ف�إن طرق التدري�س لدى غالبيتهم تقليدية تقوم على اعتبار �أن مهمة التدري�س يف اجلامعة
هي حقن املعلومات يف �أذهان التالميذ ،وعليه حفظها ثم ا�سرتجاعها ،وتفريغها يف ورقة �إجابة االختبار.
ويف الع�ص��ر احلدي��ث فقد تنوعت طرق التدري�س وا�س�تراتيجياته ومنها خطة كل�ير والتعلم التعاوين حيث
الت�ص��ق تفريد التعليم بتاريخ الرتبية القدمية ،ذلك �أن التعليم املفرد كان الأ�س��لوب الأكرث �ش��يوع ًا يف بداية
الرتبي��ة القدمي��ة ،حيث انتهجه �آدم و�أبنا�ؤه والآباء من بعده ،ثم كان كل من �س��قراط و�أفالطون و�أر�س��طو يف
تربية طالبهم.
وقد �أ�س��فرت الأبحاث واجلهود الرتبوية املنظمة عن ظهور �أ�ش��كال خمتلفة لتفريد التعليم ،وعلى الرغم من
وجود بع�ض االختالفات بني هذه الأ�ش��كال� ،أي �أنها تتفق يف حتقيق تعليم ي�ؤكد ا�س��تقاللية املتعلم و�إيجابيته
ويتنا�س��ب مع قدراته واحتياجاته ،ومن هذه الأ�شكال التعليم املربمج والتعليم با�ستخدام احلا�سوب والفيديو
املتفاعل ،ونظام الإ�ش��راف ال�س��معي والتعليم املو�ص��وف للف��رد ،واحلقائب التعليمية ونظام التعليم ال�شخ�ص��ي
(خطة كيلر).
�أم��ا التع ّل��م التع��اوين فهو �إحدى ط��رق التدري�س التي جاءت به��ا احلركة الرتبوية املعا�ص��رة ،والتي �أثبتت
البح��وث والدرا�س��ات �أثره��ا الإيجاب��ي يف التح�ص��يل الدرا�س��ي ،وحتقيق الذات وت�ش��كيل اجتاه��ات �إيجابية
مرغوب فيها ،و�إتاحة الفر�ص��ة للطلبة للتحدث يف موا�ض��ع خمتلفة والتعليم يحدث يف �أجواء مريحة خالية
من التوتر ترتفع فيها دافعية الطلبة �إىل �أعلى حد ممكن.
ويتمي��ز التعل��م التعاوين بخ�ص��ائ�ص ت�ش��جيع الطلبة على املناق�ش��ة ،ومتك�ين الطلبة من الفهم واال�س��تيعاب،
و�إتاح��ة الفر�ص��ة للجمي��ع بامل�ش��اركة ،وال�ش��عور بالر�ض��ا واملتع��ة ل��دى الطلب��ة ،ورف��ع م�س��توى �أداء الطلب��ة
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�أكادميي�� ًا واجتماعي�� ًا� ،أما �أهداف التع ّل��م التعاوين الرتبوية يف تربية املتعلم من اجلوانب املعرفية والنف�س��ية
واالجتماعية والأهداف النف�س��ية يف �إ�ش��باع حاجاته النف�سية وم�ساعدته على اكت�ش��اف ميوله واهتماماته،
والت�أث�ير يف �س��لوكه �إيجابي�� ًا م��ن خ�لال التفاعل م��ع �أفرد جمموعت��ه والأه��داف االجتماعية .يعم��ل التع ّلم
التعاوين على تنمية ال�شعور باالنتماء �إىل اجلماعة وامل�ساهمة يف حتقيق �أهداف املجموعة ،وطريقة اختيار
املجموع��ة ،وحتدي��د �أدوار الأفراد يف املجموع��ة ،واملراقبة واال�س��تماع للحوار واملناق�ش��ة ،والت�أكد من �إجناز
الأه��داف التعليمي��ة ،وتق��دمي التغذي��ة الراجعة ،واكت�س��اب املتعلمني امله��ارات االجتماعية ،وب�س��بب �أهمية
اال�س�تراتيجيتني جاءت هذة الدرا�س��ة ملعرفة �أثر ا�س�تراتيجيتي تفريد التعليم والتعلم التعاوين يف حت�صيل
طلبة مادة مبادئ علم الرتبية يف جامعة الزرقاء الأردنية.

مشكلة الدراسة:
تع��د خط��ة (كيل��ر) و(التعلم التعاوين) ا�س�تراتيجيتني متناق�ض��تني يف املظهر ،يف حني ت�ؤك��د الأوىل العمل
الفردي ،وت�ؤكد الثانية العمل التعاوين ،وكالهما يزعم �أثر ًا �إيجابيا يف تعليم الطالب .ف�أي اال�س�تراتيجيتني
تتفوق على الأخرى .ومن هنا يتعني حتديد م�شكلة الدرا�سة ب�أنها ت�سعى �إىل حتديد �أثر ا�سرتاتيجية تفريد
التعليم (خطة كيلر) ،وا�س�تراتيجية التعلم التعاوين (جي�س��كو  )2يف حت�ص��يل طلبة جامعة الزرقاء يف مادة
مبادئ علم الرتبية من خالل الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
ما �أثر ا�سرتاتيجيتي التدري�س (خطة كلري والتعلم التعاوين) يف حت�صيل طلبة جامعة الزرقاء يف مادة مبادئ
علم الرتبية؟

أهمية الدراسة
ت�أتي �أهمية الدرا�سة من خالل املربرات الآتية :
�أوال :ندرة الدرا�س��ات املتعلقة ب�أ�س��اليب التدري�س يف جمال الرتبية ،وبخا�ص��ة الدرا�س��ات التي تبحث يف �أثر
التعلم التعاوين يف حت�ص��يل الطلبة يف مادة مبادئ علم الرتبية ،وعدم وجود درا�س��ات يف حدود علم الباحثني
تناول��ت نظ��ام التعلي��م ال�شخ�ص��ي (خطة كيلر)؛ لذلك �س��تقوم الدرا�س��ة باملقارن��ة بني هات�ين الطريقتني يف
تدري�س مادة مبادئ علم الرتبية لطلبة جامعة الزرقاء الأردنية.
ثاني�� ًا :قل��ة الدرا�س��ات التي تقارن بني ا�س�تراتيجيتني حديثتني يف التدري�س �إذ �إن �أكرث الدرا�س��ات ال�س��ابقة
اقت�صرت على املقارنة بني طريقة تدري�س حديثة والطريقة التقليدية؛ لذا ت�أتي �أهمية الدرا�سة من املقارنة
بني طريقة (كيلر والتعلم التعاوين) ،وكلتاهما من الطرق احلديثة ،ملعرفة �أثرهما على حت�صيل طلبة جامعة
الزرقاء يف مادة مبادئ علم الرتبية.
ثالث ًا� :إمكانية �أن ي�س��تفيد منها املعنيون يف وزارة التعليم العايل ،واملديرية العامة للمناهج ،واملديرية العامة
للتدريب ،ويف وزارة الرتبية والتعليم من خالل ت�ض��مينها للمناهج الدرا�س��ية وتدريب املعلمني على ا�ستخدامها
يف التدري�س عن طريق الدورات وور�ش العمل.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على:
�أو ًال :املقارن��ة بني ا�س�تراتيجية (خطة كيلر و جيك�س��و  )2يف حت�ص��يل طلبة جامعة الزرق��اء يف مادة مبادئ
علم الرتبية.
ثاني ًا :اجلانب النظري لطريقة تفريد التعليم (خطة كيلر)والتعلم التعاوين جيك�سو .2
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فرضيات الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل اختبار �صحة الفر�ضيات الآتية:
 الفر�ض��ية الرئي�س��ة :ال يوجد فروق ذات داللة �إح�ص��ائية عند م�س��توى ( @ ≤  ) 0.05يف حت�صيل طلبةمادة مبادئ علم الرتبية لطلبة جامعة الزرقاء الأردنية ُتعزى ال�سرتاتيجية التدري�س.
 الفر�ض��ية الفرعية الأوىل :ال يوجد فروق ذات داللة �إح�ص��ائية عند م�س��توى (@ ≤  ) 0.05يف حت�صيلطلبة مادة مبادئ علم الرتبية لطلبة جامعة الزرقاء ُتعزى للجن�س.
 الفر�ض��ية الفرعية الثانية :ال يوجد فروق ذات داللة �إح�ص��ائية عند م�س��توى الداللة (@ ≤  ) 0.05يفحت�صيل طلبة مادة مبادئ علم الرتبية لطلبة جامعة الزرقاء ُتعزى للتفاعل بني ا�سرتاتيجية التدري�س
واجلن�س.

مصطلحات الدراسة :
تتبنى الدرا�سة امل�صطلحات الآتية:
1.1ا�س�تراتيجية التدري���س  :جمموع القرارات املهمة التي ي�ؤديها املعلم م��ن اجل االهتمام بتنمية العمليات
الذهنية عند الطلبة  ،وم�س��اعدتهم يف االعتماد على انف�س��هم يف التعلم  ،وكيفية تنظيم الوقت  ،و�إدارة
ال�صف الدرا�سي بفعالية عالية (عبد احلميد.)2008،
وتع��رف �إجرائي��ا ب�أنه��ا خط��ة منظم��ة يق��وم ع�ض��و هيئ��ة التدري���س بتعديله��ا ومتابعتها بحيث ت�ص��ف
الإجراءات واملمار�س��ات التي يقوم بها ع�ض��و هيئة التدري�س ،بغية حتقيق نتاجات التعلم املرجوة ،بهدف
حت�سني �أداء طلبة مادة مبادئ علم الرتبية �أثناء عملية التعلم.
 2.2طريقة تفريد التعليم (خطة كيلر) :نظام تعلم وتعليم؛ يحث ع�ض��و هيئة التدري�س من خالله الطلبة
وب�ش��كل منفرد عل��ى االنتقال عرب الدرو�س وفق �س��رعتهم الذاتية ،والتقدم من در�س �إىل �آخر م�ش��روط ًا
مب�س��توى الإتق��ان املطلوب مع تق��دمي الت�ش��جيع والتوجيه والتقييم من قب��ل �أقرانهم ممن �أنهوا درا�س��ة
الدر�س واملهمات املوكلة �إليهم (دروي�ش.)1993،
 3.3طريقة التعلم التعاوين(جي�سكو  :)2هي طريقة يقوم الطلبة بدرا�سة املادة جميعها ،وميكن ا�ستخدامها
لأي مو�ض��وع يف �إطار الدرا�س��ات االجتماعية؛ حيث ميكن تق�س��يم �أي مو�ض��وع �إىل �أجزاء يدر�سها �أع�ضاء
املجموعة ،وقد �أطلق على هذه الطريقة ا�س��م (جيك�س��و ( )Jigsawلأنها ت�شبه تركيبة لعبة ()Jigsaw
(الق�صريين.)1998 ،
وتع��رف �إجرائي��ا ب�أنه��ا :طريق��ة تعليمي��ة يق��وم ع�ض��و هيئ��ة التدري�س م��ن خالله��ا بتق�س��يم الطلبة �إىل
جمموعات تعاونية �أ�ص��لية ،ثم يق�س��م الطلبة مرة �أخرى �ض��من جمموعات اخلرباء التي تت�شكل ب�إر�سال
كل جمموعة مندوبني من جميع املجموعات الأ�ص��لية ،حيث يحدد ع�ض��و هيئة التدري�س املادة التعليمية
لتق�س��يمها على املجموعات كل يدر�س اجلزء املخ�ص���ص له ب�ش��كل مكثف لكي ي�صبحوا خرباء ،حيث يعمل
الطلبة على نقل ما تعلموه �إىل زمالئهم يف املجموعات الأ�ص��لية ،ويتقدم �أع�ض��اء املجموعات �إىل اختبار
ق�صري ب�شكل فردي ويقت�صر دور ع�ضو هيئة التدري�س على التوجيه والتنظيم و�إعطاء التغذية الراجعة
وتقدمي التعزيز ب�شكل جماعي.
4.4التح�صيل :ما يكت�سبه املتعلم من مهارات ،ومعارف وعلوم خمتلفة ،نتيجة لعمليات تعلم متنوعة ومتعددة،
تدل على ن�شاطه العقلي املعريف ،ويقا�س بالدرجة التي يحققها يف امتحان مقنن يتقدم �إليه عندما يطلب
منه ذلك (اجلاليل.)2011 ،
و�إجرائي ًا هو جمموع املعلومات واملعارف التي اكت�سبها املتعلم ،ويقا�س مبجموعة العالمات التي ح�صل عليها
الطلب��ة يف اختب��ار الدرا�س��ة من خالل اختبار مو�ض��وعي �ش��امل ملحتوى م��ادة مبادئ عل��م الرتبية ،وهنا
ت�س��تخدم الدرا�سة اختبار التح�صيل املبا�شر؛ وهو جمموعة العالمات للطلبة على اختبار الدرا�سة الذي
طبق مبا�شرة بعد انتهاء الدرا�سة.
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5.5مب��ادىء عل��م الرتبي��ة :مادة درا�س��ية حتم��ل الرق��م( )0501100وهي متطل��ب جامعي اختي��اري تعده
جامع��ة الزرق��اء جلمي��ع التخ�ص�ص��ات يف كلي��ات اجلامعة با�س��تثناء كلي��ة الرتبية ،وحتتوي امل��ادة على
جمموع��ة م��ن املع��ارف واملفاهي��م وامل�ص��طلحات واملبادئ والقي��م ،وتعري��ف الرتبية من حي��ث وظائفها-
ون�ش���أتها -وخ�صائ�ص��ها ،والتعرف �إىل تطور الفكر الرتبوي وعلى النظري��ات الرتبوية احلديثة وعالقة
الرتبية بالعلوم الأخرى ،وعلى الأ�س���س النف�س��ية (طبيعة عملية التعلم) ،ومكون��ات العملية الرتبوية،
والتجدي��دات الرتبوي��ة ،وواق��ع الرتبي��ة والتعلي��م عاملي�� ًا وعربي�� ًا وحملي�� ًا( موق��ع جامع��ة الزرق��اء ،
.)www.zu.edu.jo

اإلطار النظري:

لق��د ارتب��ط تفري��د التعلي��م بتاريخ الرتبي��ة القدمية ،ذل��ك �أن التعليم املفرد كان الأ�س��لوب الأكرث �ش��يوع ًا
يف بداي��ة الرتبي��ة القدمي��ة ،حيث انتهج��ه �آدم و�أبنا�ؤه والآباء من بع��ده ،ثم كان كل من �س��قراط و�أفالطون
و�أر�س��طو يف تربي��ة طالبهم( .ن�ش��وان� )1993 ،أما تعريف تفريد التعليم فهو :نظام يه��دف �إىل تعليم املتع ّلم
من خالل قيامه بالأن�شطة التعليمية معتمد ًا على نف�سه ،ووفق قدراته و�إمكاناته وحاجاته وبالطريقة التي
يراها منا�سبة ،الكت�ساب املعلومات واالجتاهات واملهارات ،بالإ�ضافة �إىل مهارات التع ّلم الذاتي مع حد �أدنى من
�إ�ش��راف املعلم وتوجيهه و�إر�شاده( .ن�شوان )1993،ويدل على ذلك �أي�ض ًا تنوع الأ�ساليب والطرائق امل�ستخدمة
يف الق��ر�آن الكرمي وال�س��نة النبوي��ة؛ لتتالءم وتتنا�س��ب مع املخاطبني عل��ى اختالف م�س��توياتهم وقدراتهم.
(عي�سى)1994 ،
وق��د تو�ص��لت الأبح��اث والدرا�س��ات واجلهود الرتبوي��ة املنظمة �إىل ظهور �أ�ش��كال خمتلفة لتفري��د التعليم
وعل��ى الرغ��م من وجود بع�ض االختالفات بني هذه الأ�ش��كال� ،أي �أنها تتفق يف حتقيق تعليم ي�ؤكد ا�س��تقاللية
املتعلم و �إيجابيته  ،ويتنا�سب مع قدراته واحتياجاته ،ومن هذه الأ�شكال التعليم املربمج ،والتعليم با�ستخدام
احلا�س��وب ،والفيديو املتفاعل ،ونظام الإ�شراف ال�سمعي والتعليم املو�صوف للفرد ،واحلقائب التعليمية ،ونظام
التعليم ال�شخ�صي (خطة كيلر)( .مرعي واحلية)2002 ،
ويطل��ق عل��ى نظ��ام التعلي��م ال�شخ�ص��ي( ،)personalized system of in striationويرم��ز ل��ه ب��ـ (،)psi
وي�سمى خطة كيلر ( )keller planوهي �إحدى ا�سرتاتيجيات تفريد التعليم ،وين�سب ا�سم هذه الطريقة �إىل
ال�ش��خ�ص الذي ا�س��تخدمها يف جامعة �أريزون��ا يف الواليات املتحدة الأمريكية وهو فري��د كيلر (fred Keller
) ،الذي كان يعمل مع عامل النف�س الأمريكي �س��كرن؛ وذلك يف مقيا�س علم النف�س وتعدّ خطة كيلر �أو ما يطلق
عليه التعليم ال�شخ�ص��ي (� )PSIأحد �أ�س��اليب التدري�س التي ا�س��تخدمت مبادئها من النظرية ال�س��لوكية التي
كان رائدها �سكرن( .دروي�ش.)1993 ،
وقد تعلم كيلر �ش��يفرة موري�س �أثناء احلرب العاملية الثانية م�س��تخدم ًا مبد�أ التعزيز الفوري لل�سلوك ،وكان
ينادي دائما بالرتكيز على تفريد التعليم ،و�ض��رورة �أن تكون الأهداف ال�س��لوكية وا�ض��حة حمددة ،كما نادى
بتق�س��يم امل��ادة التعليمية �إىل وحدات مت�سل�س��لة منطقي ًا ،وعلى �ض��رورة �إتقان امل��ادة التعليمية قبل االنتقال
لغريها مبعيار �إتقان يحدده املعلم؛ حيث ن�ش��رت خطة كيلر يف املقالة ال�ش��هرية وداع ًا �أيها املعلم ،والتي ن�ش��طت
البحث الرتبوي يف جمال درا�سة فعالية هذا النوع من التعليم (ا�ستيته والدب�س.)1987 ،
وق��د ع��دَّ كيل��ر نظام التعليم ال�شخ�ص��ي نظام تعل��م وتعليم ،يحث الطلبة وب�ش��كل منفرد عل��ى االنتقال عرب
الوح��دات الدرا�س��ية وفق �س��رعتهم الذاتية ،والتقدم من وحدة درا�س��ية لأخرى م�ش��روط ًا مب�س��توى الإتقان
املطل��وب؛ مع تقدمي الت�ش��جيع والتوجيه والتقييم له��م من قبل �أقرانهم ممن �أنهوا درا�س��ة الوحدات واملهمات
املوكلة لهم)Keller .1968( .
وتق��وم خط��ة كيلر على عمل يقوم به الطالب متى �ش��اء وح�س��ب قدرته يف درا�س��ة امل��ادة التعليمية لتحقيق
�أهدافها؛ حيث تق�سم املو�ضوع الدرا�سي �إىل وحدات �صغرية ميكن �أن يدر�سها الطالب لوحده ،وينتقل من وحدة
�إىل �أخرى بعد �إتقانها ،وبعد �أن يجتاز االختبار املعد لها مبعيار حمدد ي�ص��ل �إىل ( � )% 80أو �أكرث ،والطالب
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ميك��ن �أن يتع�ين مبراقبني يف درا�س��ته الذاتية للوح��دة ،وينفذ الأن�ش��طة التعليمية ال��واردة يف الوحدة التي
حتت��وي بع���ض التماري��ن حيث ي��زود بالتغذية الراجع��ة الفورية حول م��دى تقدمه يف فهم امل��ادة الواردة يف
الوحدة الدرا�س��ية وا�س��تيعابها ،وتتطلب عملية �إع��داد برنامج خا�ص بخطة التعليم ال�شخ�ص��ي وقت ت�أمني؛
ويعتم��د جناح ه��ذا الربنامج على مدى الدقة واملو�ض��وعية يف �إعداده ،وت�أتي مراحل �إعداده �ض��من خطوات،
ه��ي :حتدي��د الأهداف ،وحتدي��د املحتوى ،و�إعداد الدليل الدرا�س��ي للمتعل��م ،و�إعداد االختب��ارات ،وحتديد
املكان وو�سائل التعليم) .مرعي ،احليلة)2002 ،
وتتمي��ز خط��ة كيلر عند �أ�س��اليب التدري�س العادي ب�أنها تعتمد على ال�س��رعة الذاتي��ة للمتعلم ،فيما يتعلق
ب�إمتام متطلبات املادة وذلك بالتقدم فيها وفق �س��رعته التي ت�س��مح بها قدراته ووقته ،والتمكن من الوحدات
الدرا�س��ية حيث ال ينتقل املتعلم من وحدة �إىل وحدة جديدة �إال بعد �إتقان الوحدة التي ت�س��بقها ،وا�ستخدام
املحا�ض��رات والتدريب كم�ص��در لإثارة دافعية الطالب ،ويكون ات�ص��ال املعلم مع الطلبة خالل الكلمة املكتوبة
والتوجيه والإر�شاد عند احلاجة ،والإفادة من الطلبة الذين �أتقنوا املادة الدرا�سية ،لت�أمني العمل كمراقبني
للإ�شراف على تنظيم وتقييم �أن�شطة زمالئهم الذين مل يجتازوا الوحدات الدرا�سية)Keller .1968( .
لذل��ك ميك��ن حتدي��د دور املعل��م يف خطة كيلر يف حتدي��د املادة العلمي��ة و�أهدافها وعر�ض امل��ادة وتنظيمها،
واختيار اختباراتها ،والتخطيط والت�ص��ميم والإدارة والتوجيه والإر�ش��اد للتالميذ واملراقبنيCalahan( .
) and smith.1990
�أم��ا مكون��ات نظ��ام التعلي��م ال�شخ�ص��ي خطة كيلر فه��ي التقومي وي�ش��مل االختب��ارات النهائي��ة ،واختبارات
املتابعة ،واجتاهات الطلبة ،ثم الإتقان ويكون مبعيار ( ،)90 - 80وال ي�سمح للطالب باالنتقال من وحدة �إىل
�أخ��رى �إذا مل يتحقق م�س��توى الإتقان املطلوب ،ث��م التغذية الراجعة .ويقوم املراقبون مبا ي�س��اعد املتعلم يف
التعريف ب�أخطائه ودرا�س��تها وت�ص��حيحها ،ثم مراجعة الوحدات ال�سابقة التي تكون على �شكل وحدات تعلم
فردي عليها عدد من الأ�س��ئلة الق�ص�يرة ،ودليل درا�س��ي واختبار ق�ص�ير للمراجعة ،ثم املراقبون وهم الطلبة
الذين �أنهوا مادتهم التعليمية ويعملون على م�س��اعدة زمالئهم يف تو�ض��يح املفاهيم ،وتوزيع �أوراق االختبارات
وت�ص��حيح االختبارات ب�ش��كل منفرد ،ولكل طالب على حدة وجه ًا لوجه ،وحل التمارين ،وا�ستالم ال�شكاوى من
املتعلم�ين ح��ول االختبارات واملادة التعليمي��ة ،ثم حجم الوحدات التعليمية؛ حيث تق�س��م املادة �إىل وحدات
�صغرية بحيث يتم اختبار الطالب يف كل هدف من �أهداف امل�ساق)keller, 1968( .
�أم��ا التع ّل��م التع��اوين املنظ��م فقد بد�أ عل��ى يد دويت���ش ( )Deutsenع��ام ( )1949والذي ن��ادى به كبديل
للتعلم التقليدي الذي يركز على ال�ش��رح والعر�ض من قبل املعلم ،وذلك بالتحول وجعل الطالب حمور العملية
التعليمية.
والتع ّل��م التع��اوين �إحدى ط��رق التدري�س التي جاءت بها احلركة الرتبوية املعا�ص��رة ،والتي �أثبتت البحوث
والدرا�س��ات �أثرها الإيجابي يف التح�صيل الدرا�س��ي ،وحتقيق الذات وت�شكيل اجتاهات �إيجابية مرغوب فيها،
و�إتاح��ة الفر�ص��ة للطلب��ة للتحدث يف موا�ض��ع خمتلفة ،والتعليم يح��دث يف �أجواء مريح��ة خالية من التوتر
ترتفع فيها دافعية الطلبة �إىل �أعلى حد ممكن�( .سماره )1998
ويعرف التعلم التعاوين ب�أنه طريقة تدري�س تقوم على توزيع طلبة ال�ص��ف �إىل جمموعات �ص��غرية من قبل
املعلم ،يرتاوح عدد كل جمموعة ما بني ( )6 - 3طالب ح�سب حجم ال�صف ،ومن خمتلف امل�ستويات يت�شاركون
مع بع�ض��هم بع�ض��ا لتحقيق الأهداف التي ر�س��مها املعلم بحيث يتم التناف�س بني املجموعات والتعاون بني �أفراد
املجموعة الواحدة ،ويقت�ص��ر دور املعلم على التوجيه والتنظيم العام لعمل هذه املجموعات و�إعطاء التغذية
الراجعة وتقدمي التعزيز ب�شكل جماعي�( .أ�شتيوه)1999 ،
ويتمي��ز التعل��م التعاوين بخ�ص��ائ�ص ت�ش��جيع الطلبة على املناق�ش��ة ومتك�ين الطلبة من الفهم واال�س��تيعاب
و�إتاح��ة الفر�ص��ة للجمي��ع بامل�ش��اركة ،وال�ش��عور بالر�ض��ا واملتع��ة ل��دى الطلب��ة ،ورف��ع م�س��توى �أداء الطلب��ة
�أكادميي�� ًا واجتماعي�� ًا� ،أما �أهداف التع ّل��م التعاوين الرتبوية يف تربية املتعلم من اجلوانب املعرفية والنف�س��ية
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واالجتماعية والأهداف النف�س��ية يف �إ�ش��باع حاجاته النف�س��ية وم�ساعدته على اكت�ش��اف ميوله واهتماماته
والت�أث�ير يف �س��لوكه �إيجابي ًا؛ م��ن خالل التفاعل م��ع �أفرد جمموعته والأه��داف االجتماعي��ة ،ويعمل التع ّلم
التعاوين على تنمية ال�شعور باالنتماء �إىل اجلماعة ،وامل�ساهمة يف حتقيق �أهداف املجموعة ،وطريقة اختيار
املجموع��ة ،وحتدي��د �أدوار الأف��راد يف املجموعة واملراقبة واال�س��تماع للح��وار واملناق�ش��ة ،والت�أكد من �إجناز
الأهداف التعليمية وتقدمي التغذية الراجعة واكت�ساب املتعلمني للمهارات االجتماعية( .كوجك )1997 ،
�أم��ا �أ�ش��كال التع ّل��م التع��اوين وطرق��ه؛ فهي ا�س�تراتيجية جون�س��ون ،ومباريات �ألع��اب الفرق ،وف��رق الطلبة
�ش��عب التح�ص��يل ،وتعليم املجموعات ال�ص��غرية ،والعم��ل املتكامل (جيك�س��و  )1والعمل املتكامل (جيك�س��و .)2
(اخلطيب)1995 ،
�أما ا�س�تراتيجية (جيك�س��و  )2فيقوم الطلبة بدرا�سة املادة جميعها ،وميكن ا�ستخدامها لأي مو�ضوع يف �إطار
الدرا�س��ات االجتماعية؛ حيث ميكن تق�س��يم �أي مو�ض��وع �إىل �أجزاء يدر�سها �أع�ضاء املجموعة ،وقد �أطلق على
هذه الطريقة ا�سم (جيك�سو ( )Jigsawلأنها ت�شبه تركيبة لعبة (( .)Jigsawالق�صريين)1998 ،
وتقوم �إجراءات (جيك�س��و  )2على جمموعة من الإجراءات هي :اختيار املتعلم وحدة تعليمية يق�س��مها �إىل
مو�ض��وعات رئي�س��ة ،وتوزي��ع الطلبة على املجموع��ات؛ بحيث يكون �أف��راد املجموعة الواحدة غ�ير متجان�س،
وعدده��م م��ن ( ،)5-6ويت��م توزيع امل��ادة التعليمية على املجموعات الأ�ص��لية ،و�إعطاء كل ف��رد يف املجموعة
الواح��دة ج��زء ًا من املادة التعليمية بحيث ي�ص��بح فيما بعد خبري ًا لهذا اجل��زء ،ويدر�س كل فرد يف املجموعة
الأ�ص��لية اجل��زء املكل��ف ب��ه ،وتقدمي خطة عم��ل من قبل الطلبة اخلرباء امل�ش�تركني يف املو�ض��وع نف�س��ه بعد
املناق�ش��ة وتب��ادل املعلومات ،وبعد مناق�ش��ة اخلرباء للمو�ض��وع امل�ش�ترك يع��ودون �إىل جمموعاتهم الأ�ص��لية
لتدري�س��ها هذا املو�ض��وع ،وبعد �إتقان املادة التعليمية يخ�ض��ع الطلبة الختبار فردي يف املادة التعليمية كاملة،
وتعد نتائج االختبار الفردي نتائج للمجموعات وتكرار اخلطوات ال�س��ابقة بالن�س��بة للمو�ض��وعات امل�ش�تركة
الأخر،ى وحت�سب درجات املجموعات من خالل نتائج �أفرادها( .مرعي واحليلة)2002 ،

الدراسات السابقة:
ق��ام الباحث��ون مبراجع��ة جمموع��ة م��ن الدرا�س��ات ،الت��ي تناولت نظ��ام التعليم ال�شخ�ص��ي (خط��ة كيلر)،
والدرا�س��ات الت��ي تناول��ت التعل��م التع��اوين ،والدرا�س��ات الت��ي قارنت بينهم��ا .وفيم��ا يلي ملخ���ص لأهم هذه
الدرا�سات والنتائج التي تو�صلت �إليها:
م��ن الدرا�س��ات التي تناولت نظام التعليم ال�شخ�ص��ي (خط��ة كيلر) اخلطيب ( )1993هدفت �إىل ا�ستق�ص��اء
فاعلي��ة خط��ة كيل��ر يف تدري�س مادة عل��م النف�س يف اجلامع��ة الأردنية ،وتكون��ت عينة الدرا�س��ة من الطلبة
امل�س��جلني يف �ش��عبتني من �ش��عب مادة علم النف�س ،وعددهم ( )108طالب ًا وطالبة ،اختريت ال�شعبتان ع�شوائي ًا
؛�إحداهم��ا جمموع��ة جتريبية در�س��ت با�س��تخدام خط��ة كيلر ،بل��غ عدده��ا ( )56طالب ًا وطالب��ة ،والأخرى
�ض��ابطة بلغ عدد �أفرادها ( )52طالب ًا وطالبة� ،أما الأداة فكانت اختبار حت�ص��يلي من نوع االختيار من متعدد
مك��ون من ( )50فقرة ،ا�س��تخدم ه��ذا االختبار كاختبار قبل��ي وبعدي .و�أظهرت نتائ��ج التحليل تفوق الطلبة
الذين در�سوا با�ستخدام خطة كيلر على �أفراد املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا با�ستخدام طريقة املحا�ضرة.
�أم��ا درا�س��ة كاله��ان و�س��ميث  Callahan & Smithا(� )1990إذ هدف��ت �إىل معرف��ة �أثر ا�س��تخدام وحدات
مربجم��ة يف عل��م النف�س ح�س��ب خطة كيلر ل��دى ثمانية م��ن الطلبة املوهوب�ين يف املرحلة الثانوي��ة ،مقارنة
م��ع عينة �ض��ابطة مكونة م��ن ( )12طالب ًا موهوب ًا در�س��ت مادة علم النف�س ب�أ�س��لوب التع ّلم املعتاد يف مدر�س��ة
البيوكيوري��ك يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكية .و�أظه��رت النتائج تفوق الطلبة الذين در�س��وا بطريقة خطة
كيلر على الطلبة الذين در�سوا بالطريقة التقليدية حيث �أكملوا مادتهم التعليمية يف زمن �أقل بثالث �أ�سابيع،
مما يدل على �أن ا�ستخدام خطة كيلر مع الطلبة املوهوبني عقلي ًا ف ّعال ب�صورة كبرية وي�ساعد يف �سرعة التع ّلم
لديهم.
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ومن الدرا�س��ات التي تناولت التع ّلم التعاوين درا�س��ة القبيل ( )1995هدفت الدرا�س��ة �إىل معرفة �أثر التع ّلم
التعاوين يف التح�ص��يل مقارنة بالطريقة التقليدية .و�ش��ملت عينة الدرا�س��ة ( )430طالب ًا وطالبة ،موزعني
على ( )12مدر�س��ة؛ �س��ت مدار�س للذكور و�ست مدار�س للإناث بواقع �شعبة يف كل مدر�سة؛ حيث ق�سمت العينة
بطريقة ع�ش��وائية جمموعة جتريبية عدد �أفرادها ( )220طالب ًا وطالبة ،تعلمت با�ستخدام طريقة التعلم
التعاوين وجمموعة �أخرى �ض��ابطة عدد �أفرادها ( )210ط�لاب وطالبات تعلموا بالطريقة التقليدية ،وقد
�أعطي��ت املجموعت��ان اختبارا مكونا م��ن ( )30فقرة من نوع االختبار من متعدد؛ وبه��ذا �أظهرت النتائج وجود
ف��روق ذات دالل��ة �إح�ص��ائية يف التح�ص��يل تع��زى للجن�س ول�ص��الح الإناث ،ووج��ود �أثر للتفاع��ل بني طريقة
التدري�س واجلن�س.
وق��ام �س�لافني وكارويت ( )1981بدرا�س��ة �إذ هدفت �إىل معرفة �أثر طريقة التع ّل��م التعاوين على النتاجات
املعرفي��ة االنفعالي��ة مقارن��ة بالطريق��ة التقليدية ،وقد تكون��ت عينة الدرا�س��ة من ( )456طالب�� ًا وطالبة،
و�أظهرت نتائج الدرا�س��ة �أن جمموعة التع ّلم التعاوين قد تفوقت على جمموعة التع ّلم بالطريقة التقليدية،
وق��د �أو�ص��ت الدرا�س��ة بتطبيق ه��ذه الطريق��ة يف التدري�س يف كاف��ة املواد الدرا�س��ية وعلى العل��وم بفروعها
املختلفة؛ وذلك لزيادة الثقة بفاعلية هذه الطريقة.
�أم��ا الدرا�س��ات الت��ي قارن��ت ب�ين نظام التعلي��م ال�شخ�ص��ي والتع ّلم التعاوين فق��د قامت الق�ص�يرين ()1998
بدرا�س��ة بعنوان وقد هدفت الدرا�س��ة �إىل معرفة �أثر التعلم التعاوين والتعليم ال�شخ�ص��ي يف التح�ص��يل على
مبح��ث التاري��خ يف الأردن ،وتكونت عينة الدرا�س��ة من ( )172طالب ًا وطالبة يف (�ُ )6ش��عب؛ مت تق�س��يمها على
ثالث جمموعات؛ جمموعة جتريبية �أوىل :در�س��ت بطريقة التع ّلم التعاوين ،واملجموعة الثانية :جتريبية
عدد �أفرادها ( )51طالب ًا وطالبة در�ست بطريقة التعليم ال�شخ�صي ،وجمموعة ثالثة �ضابطة :عدد �أفرادها
( )61طالب�� ًا وطالب��ة در�س��ت بالطريقة التقليدي��ة ،ولأغرا�ض هذه الدرا�س��ة مت �إعداد اختبار حت�ص��يلي من
ن��وع االختي��ار من متعدد ،وتطوير وحدة تعليمية ح�س��ب التعلم التعاوين والتعليم ال�شخ�ص��ي ،وك�ش��فت نتائج
االختبار عن تفوق التعلم التعاوين على التعليم ال�شخ�صي وعدم وجود فروق ُتعزى للجن�س.
�أما درا�سة �سوارتز(  Swartz (1990حيث هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �أثر مقارنة التع ّلم التعاوين والتعليم
الف��ردي يف تع ّلم االت�ص��ال اللغوي يف مادة اللغة االجنليزية ،وتكونت عينة الدرا�س��ة من جمموعتني؛ الأوىل
جتريبي��ة؛ تعلم��ت بالطريقة التعاونية ،وعدد �أفراده��ا ( )30طالب ًا ،والثانية �ض��ابطة؛ عدد �أفرادها ()89
طالب�� ًا در�س��وا بالطريقة الفردية ،و�أظهرت النتائ��ج تفوق التع ّلم التعاوين على جمموع��ة التعليم الفردي يف
الكتابة واالت�صال والتح�صيل يف اللغة الإجنليزية.
�أما درا�سة ميفاريج ( � Mevarech (1985إذ هدفت �إىل معرفة �أثر كل من التع ّلم التعاوين والتعليم الفردي
يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�شر يف الريا�ضيات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )134طالب ًا ،موزعني على خم�سة
�ص��فوف در�س��ت الريا�ض��يات ملدة �أ�سبوعني ،وق�س��مت ال�صفوف اخلم�س��ة ع�ش��وائي ًا؛ جمموعة تتع ّلم بالطريقة
التعاوني��ة الإتقانية ،وجمموع��ة تتع ّلم بالطريقة الفردية الإتقانية ،وجمموع��ة تتعلم بالطريقة الفردية
غ�ير الإتقانية ،وجمموعة �ض��ابطة واحدة .و�أظهرت النتائج تفوق جمموعة التعل��م التعاوين الإتقاين على
املجموعات الأخرى يف القدرة على �إجراء العمليات احل�سابية واال�ستيعاب.
�أما درا�سة فو�سرت (  Foster (1981وقد هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �أثر التعلم التعاوين والتعليم الفردي يف
تنمية الإبداع واالجتاهات عند الطلبة .وتكونت عينة الدرا�س��ة من ( )111طالبة ،ق�س��مت �إىل جمموعتني؛
الأوىل :در�س��ت بطريقة التعلي��م الفردي ،وعدد �أفرادها ( )56طالبة ،واملجموعة الثانية :در�س��ت بطريقة
التعلي��م الف��ردي ،وع��دد �أفراده��ا ( )55طالب��ة ،وهي �ض��ابطة وقد طب��ق الباح��ث اختبار توران���س للتفكري
الإبداع��ي ،و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�ص��ائية ب�ين املجموعتني يف تنمية الإبداع ،ولكن
كان اجت��اه املجموع��ة التعاونية نحو الإب��داع وبيئة التع ّلم �أك�ثر �إيجابية من طلبة املجموع��ة الذين تعلموا
بالطريقة الفردية.
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ويالح��ظ م��ن خ�لال مناق�ش��ة النتائ��ج �أن الدرا�س��ة احلالي��ة تتف��ق م��ع نتائ��ج درا�س��ة اخلطي��ب (،)1993
ودرا�س��ة كاله��ان و�س��ميث (  Callahan & Smith (1990م��ن حي��ث تف��وق ا�س�تراتيجية خط��ة كل�ير عل��ى
الطريقة التقليدية ،كما يالحظ كذلك اتفاق الدرا�س��ة احلالية مع نتائج درا�س��ة القبيل ( ،)1995و�س�لافني
وكارويت ( ،)1981واتفاقها مع درا�س��ة الق�ص�يرين ( )1998و �س��وارتز(  Swartz (1990و ميفاريج ()1985
.Mevarech

منهجية الدراسة وإجراءاتها :

منهج الدرا�سة:

اعتم��دت الدرا�س��ة عل��ى املنهج التجريبي فقد مت ا�س��تخدام الأ�س��لوب املي��داين يف جمع البيان��ات ،فقد طور
الباحثون ت�ص��ميم مادة تعليمية واختبار لتحقيق �أغرا�ض الدرا�س��ة ،وت�ضمن االختبار جمموعة من الفقرات
مت حتليلها �إح�ص��ائي ًا الختبار �صحة فر�ضيات الدرا�س��ة عالوة على امل�سح املكتب؛ وذلك لال�ستفادة من املراجع
وامل�صادر اجلاهزة لبناء اخللفية النظرية ،والبحث يف الدرا�سات ال�سابقة ملجتمع الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة:

ت َّك��ون جمتمع الدرا�س��ة من جميع طلبة مادة مب��ادئ علم الرتبية يف جامعة الزرقاء الأردنية للعام الدرا�س��ي
 2013/2014الف�ص��ل الدرا�س��ي الأول ،وقد بلغ عددهم ح�س��ب �إح�ص��اءات وحدة القبول والت�س��جيل()745
طالب ًا وطالبة موزعني على ثماين �شعب.

عينة الدرا�سة:

ت�شمل عينة الدرا�سة على ( )288طالب ًا وطالبة ،موزعني على (� )3شعب من �شعب مادة مبادئ علم الرتبية يف
جامعة الزرقاء للعام الدرا�سي ( ،)2014 - 2013ومت تق�سيمهم �إىل ثالث جمموعات هي:
 ԀԀجمموعة جتريبية �أوىل :وهي املجموعة التي در�س��ت با�س�تراتيجية التعليم ال�شخ�ص��ي (خطة كيلر)
وتتكون من ذكور عدد �أفرادها ( )52طالبا ،و�شعبة �إناث عدد �أفرادها ( )40طالبة.
 ԀԀجمموع��ة جتريبي��ة ثانية :وهي املجموعة التي در�س��ت بطريق��ة التعلم التعاوين؛ وتتكون من �ش��عبة
ذكور عدد �أفرادها ( )55طالب ًا ،و�شعبة �إناث عدد �أفرادها ( )44طالبة.
ԀԀجمموعة �ضابطة ثالثة :وهي املجموعة التي در�ست بطريقة التعلم التقليدية ،وتتكون من �شعبة ذكور
عدد �أفرادها ( )54طالبا ،و�شعبة �إناث عدد �أفرادها ( )43طالبة.
 ԀԀاختربت هذه العينة بطريقة ق�صدية ،لوجود الباحثني يف اجلامعة وممار�سة التدري�س ،كما �أن جامعة
الزرق��اء الأردني��ة من اجلامعات امل�س��تقطبة التي ت�س��تقبل الطلب��ة من عمان والزرق��اء واملحافظات
املجاورة؛ مما ي�ضمن متثيل العينة ملجتمع الدرا�سة ب�شكل جيد.

�أدوات الدرا�سة:

يتطل��ب تنفي��ذ هذه الدرا�س��ة اختبار ًا حت�ص��يلي ًا ،وتنظي��م مادة تعليمية ح�س��ب طريقتي التعلم ال�شخ�ص��ي
(خط��ة كيل��ر) والتعلم التعاوين وفيما يلي تف�ص��يل لكيفية تطوي��ر االختبار واملادة التعليمي��ة؛ �إذ مت �إعداد
اختب��ار لقيا�س حت�ص��يل طلب��ة مادة مبادئ علم الرتبية يف جامعة الزرق��اء �إذ مت حتليل املادة التعليمية وهي
املو�ض��وعات التي اختريت ،ثم �ص��ياغة �أهداف تلك املو�ض��وعات يف �ض��وء التحليل ،و�إعداد جدول موا�ص��فات،
و�إع��داد فق��رات تقي�س الأه��داف التي �ص��يغت؛ بحيث التزم بج��دول املوا�ص��فات والت�أكد من �ص��دق االختبار
بعر�ض��ه على عدد من املحكمني ،وتطبيق االختبار على عينة ا�س��تطالعه للتعرف على �أي م�ش��كالت قد تواجه
الطلبة ،وتقدير الوقت الالزم للإجابة.
و�أما مادة التعليم ال�شخ�ص��ي (خطة كيلر) فقد مت مراجعة الأبحاث والدرا�س��ات واملقاالت واملراجع املتعلقة
بتقدير التعليم بعامة والتعليم ال�شخ�ص��ي خطة كيلر بخا�ص��ة؛ حيث مت حتديد امل��ادة التعليمية ،ثم حتديد
الأه��داف ال�س��لوكية ،ثم حتدي��د التعلم القبلي الذي يت�ض��من املتطلبات الأ�سا�س��ية لتعليم امل��ادة والعمل على
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توفريها ،ثم حتديد ال�ش��كل الذي �س��تقدم فيه املادة التعليمية للطلبة ،حيث قدمت على �ش��كل مادة تعليمية
مكتوب��ة تخاط��ب املتعل��م ،وتطرح علي��ه جمموعة من الأ�س��ئلة ،ثم �إع��داد دليل الدرا�س��ة بجميع املوا�ض��يع،
ويبني الدليل كيفية ال�س�ير يف املوا�ضيع الدرا�س��ية واالنتقال من مو�ضوع لآخر ،وكيفية تعامل املتعلم مع املادة
التعليمي��ة ،ث��م �إع��داد االختب��ارات على �ش��كل اختبار من ن��وع االختيار من متع��دد ،بحيث غطت املو�ض��وعات
اخلم�س��ة كافة مبعدل اختبار لكل در�س ،ال بد لكل متعلم من �أن ي�أخذه يف نهاية كل در�س لينتقل للدر�س الذي
يلي��ه ،ومت ت�ص��حيح االختبار وجه�� ًا لوجه من قبل املراقبني ،ث��م تعيني املراقبني من الطلب��ة الذين انتهوا من
�أعماله��م يف وق��ت مبكر م��ن ذوي الكفاءة ولديه��م القدرة على تقدمي الإر�ش��اد لزمالئهم� ،إ�ض��افة �إىل تقدمي
امل�س��اعدة ملن يحتاج �إليها ،وت�ص��حيح الأوراق وغري ذلك ثم الت�أكد من �ص��دق املادة التعليمية من خالل عر�ضها
على جمموعة من املحكمني املخت�صني.
�أما مادة التع ّلم التعاوين فقد مت مراجعة الأبحاث والدرا�سات واملقاالت واملراجع املتعلقة بالتعلم التعاوين،
و�إع��داد امل��ادة التعليمية وفق ًا لطريقة التع ّلم التعاوين (جيك�س��و ،)2حيث مت حتديد امل��ادة التعليمية؛ وهي
امل��ادة ذاته��ا الت��ي مت اختياره��ا للتعليم ،ثم حتدي��د الأهداف ال�س��لوكية واملتطلب��ات الأ�سا�س��ية لتعليم املادة
والعم��ل عل��ى توفريها ،وحتديد ال�ش��كل الذي �س��تقدم فيه املادة التعليمي��ة للطلبة؛ حيث مت تقدميها ح�س��ب
�إج��راءات (جيك�س��و  ،)2وللت�أك��د من �ص��دق امل��ادة التعليمية عر�ض عل��ى جلنة من املحكمني وه��م نف�س جلنة
التحكيم التي قامت بتحكيم املادة التعليمية اخلا�صة بنظام التعليم ال�شخ�صي (خطة كيلر).

�صدق �أدوات الدرا�سة وثباتها:

للت�أكد من �صدق االختبار مت عر�ض حمتوى االختبار والأهداف الواردة يف املادة التعليمية وجدول املوا�صفات
على جلنة من املحكمني؛ وهم �أربعة �أ�س��اتذة خمت�ص�ين يف �أ�ساليب تدري�س والقيا�س والتقومي وعلم النف�س من
جامع��ة الزرق��اء للت�أكد من م��دى متثيل فقرات االختبار ملحت��وى الوحدة والأهداف املتعلقة به��ا ،والت�أكد من
�ص��حة �ص��ياغة الفقرات ومراعاتها ل�ش��روط بناء االختبارات و�س�لامة اللغة امل�س��تخدمة وو�ض��وحها ،ومدى
جتان�س البدائل ،ومدى قيا�س الفقرة للهدف الذي و�ضعت من �أجل قيا�سه ،وثم �إجراء التعديالت الالزمة.
وللت�أكد من �ص��دق املادة التعليمية للتعليم ال�شخ�ص��ي( خطة كيلر) ثم عر�ض املادة التعليمية على جلنة من
املحكمني املخت�ص�ين وهم �أربعة �أ�س��اتذة من جامعة الزرقاء خمت�صني يف �أ�ساليب التدري�س والقيا�س والتقومي،
وت�ص��ميم امل��واد التعليمي��ة و�إنتاجها ،وتزوي��د املحكمني بامل��ادة التعليمية والأه��داف ال�س��لوكية ،و�إجراءات
ت�ص��ميم املادة ح�س��ب طريق��ة كيلر .وطلب �إىل جلن��ة التحكيم �إب��داء �آرائهم حول ال�ص��ياغة اللغوية للمادة
وم��دى منا�س��بتها مل�س��توى الطلبة ودرجة التزام الدرا�س��ة بت�ص��ميم امل��ادة وتطويرها وفق خط��ة كيلر ،ومدى
الدقة يف حتديد التعلم القبلي ،ومدى منا�سبة االختبارات يف نهاية كل مو�ضوع.
وللت�أك��د م��ن �ص��دق املادة التعليمة اخلا�ص��ة بالتع ّلم التعاوين ُعر�ض��ت على جلنة املحكم�ين وهم نف�س جلنة
التحكي��م الت��ي قام��ت بتحكي��م امل��ادة التعليمية اخلا�ص��ة بنظ��ام التعليم ال�شخ�ص��ي (خطة كيل��ر) .وتزويد
�أع�ض��ائها باملادة التعليمية ،و�إجراءات ت�ص��ميم املادة وتطويرها وفق طريقة التع ّلم التعاوين (جيك�س��و ،)2
ُ
وطلب �إليهم التزام الدرا�س��ة بت�ص��ميم املادة وتطويرها وفق طريقة التع ّلم التعاوين (جيك�س��و  ،)2وقد �أبدت
اللجن��ة مالحظ��ات تتعل��ق بال�ص��ياغة اللغوية و�أ�ض��افت بع���ض املعلومات حي��ث مت الأخذ باملالحظ��ات ما مل
تتعار�ض مع املحتوى التعليمي وفق اخلطة الدرا�سية ملادة مبادئ علم الرتبية.

ثبات االختبار:

ومن �أجل ثبات االختبار مت ح�ساب معامل ثبات االختبار مبعادلة كودر -ريت�شارد�سون ( )KR20على عينة
الدرا�سة كاملة وبعد االنتهاء من �إجراء التجربة كان معامل ثباته (.)0.84

�أ�ساليب التحليل الإح�صائي:

مت الت�أك��د م��ن تكاف���ؤ جمموع��ات الدرا�س��ة نتيجة لتحلي��ل �أدائهم على االختب��ار القبلي با�س��تخدام حتليل
التباين الثنائي ( ،)2×3حيث ا�ستخدم هذا التحليل �أي�ض ًا لدرا�سة �أثر متغريي الدرا�سة (الطريقة واجلن�س)
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يف حت�صيل الطلبة.

منوذج الدرا�سة:

ا�ش��تملت ه��ذه الدرا�س��ة عل��ى املتغ�يرات امل�س��تقلة يف طريقة التدري���س مب�س��توياتها الثالث ،وه��ي :طريقة
التدري�س ح�س��ب طريقة التعليم ال�شخ�صي (خطة كيلر) ،وطريقة التدري�س ح�سب التع ّلم التعاوين (جيك�سو
 ،)2والطريقة التقليدية ،ومتغري م�ستقل ثانٍ هو اجلن�س؛ وله فئتان :ذكور ،و�إناث .و�أما املتغري التابع فهو �أداء
الطلبة على اختبار التح�صيل ،وله م�ستوى واحد هو التح�صيل املبا�شر.

عرض النتائج ومناقشتها
حاول��ت ه��ذه الدرا�س��ة معرف��ة �أث��ر طريقت��ي التعلي��م ال�شخ�ص��ي (خطة كيل��ر) والتعل��م التع��اوين مقارنة
بالطريق��ة يف حت�ص��يل طلبة م��ادة مبادئ علم الرتبي��ة يف جامعة الزرق��اء ،ولتحقيق هذا اله��دف مت اختيار
عينة ق�صدية مكونة من ( )288طالب ًا وطالبة ،وزعت على (� )3شعب؛ بحيث مت تدري�س كل �شعبتني بطريقة
من طرق التدري�س الثالثة (كيلر ،تعاوين ،تقليدية).
حي��ث ك�ش��ف حتلي��ل التباي��ن الثنائي لعالم��ات الطلبة عل��ى االختبار القبلي ع��دم وجود ف��روق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى (@ ≤  ) 0.05ويبني اجلدول رقم ( )1نتائج هذا التحليل.
جدول رقم ( )1حتليل التباين الثنائي لعالمات الطلبة على االختبار القبلي
م�صدر التباين

الطريقة
اجلن�س
التفاعل بني الطريقة واجلن�س
اخلط�أ
املجموع

جمموع املربعات درجة احلرية
10.01

2

5.448

1

3.788

2

897.393

283

916.639

288

متو�سط
املربعات
5.005
5.448
1.894
3.171

قيمة(ف)
املح�سوبة
1.363
2.039
.642

م�ستوى
الداللة
.295
.164
.548

وملا كان الطلبة مت�س��اوين يف متو�س��طات عالماتهم فقد ا�س��تخدم حتليل التباين الثنائي ملعاجلة البيانات ،وقد
ك�شف حتليل التباين عن النتائج التي يو�ضحها اجلدول رقم(.)2
جدول رقم ()2حتليل التباين الثنائي لعالمات الطلبة على االختبار البعدي
م�صدر التباين

الطريقة
اجلن�س
التفاعل بني الطريقة واجلن�س
اخلط�أ
املجموع

جمموع
املربعات
1082.356
3.894
41.296
4666.953
5749.499

متو�سط
املربعات
2
1
2
283

متو�سط
املربعات
541.786
3.894
20.648
16.491

قيمة(ف)
املح�سوبة
32.655
.223
1.184

م�ستوى
الداللة
.000
.648
.309

288

�أوال :النتائج املتعلقة بالتح�صيل ح�سب طرق التدري�س

ك�ش��فت الدرا�س��ة ع��ن وج��ود فروق ذات دالل��ة �إح�ص��ائية (@ ≤  ) 0.05يف متو�س��طات حت�ص��يل طلبة مادة
مبادئ علم الرتبية يف جامعة الزرقاء تعزى لطريقة التدري�س حيث كانت متو�س��طات طرق التدري�س (كيلر،
التعاوين ،التقليدية) كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)3
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جدول رقم ()3املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري ملجموعات الدرا�سة
طريقة التدري�س
كيلر
تعاونية
تقليدية

االنحراف املعياري
3.85
4.46
4.06

املتو�سط احل�سابي
17.98
20.64
14.79

ولتحديد طريقة التدري�س التي كانت الفروق ل�صاحلها ا�ستخدم اختبار �شيفية للمقارنات البعدية املو�ضح يف
جدول رقم ()4
جدول رقم ()4نتائج اختبار �شيفية للفروق بني متو�سطات املجموعات
فروق متو�سطات طرق
التدري�س
طريقة كيلر
الطريقة التعاونية
الطريقة التقليدية

طريقة كيلر

الطريقة التعاونية

الطريقة التقليدية

-

3.000-

*2.90
*5.90
-

-

ويت�ضح من جدول �شيفيه ال�سابق النتائج الآتية:
 - 1وج��ود فروق ذات داللة �إح�ص��ائية (@ ≤  ) 0.05بني متو�س��طات جمموع��ة التعلم التعاوين وجمموعة
كيل��ر والطريق��ة التقليدي��ة ل�ص��الح جمموع��ة التعل��م التع��اوين؛ مم��ا يعن��ي �أن املجموعة الت��ي تعلمت
با�س��تخدام طريقة التعلم التعاوين كان حت�ص��يلها �أف�ض��ل م��ن املجموعة التي تعلمت با�س��تخدام طريقة
كيلر والطريقة التقليدية.
 - 2وج��ود ف��روق ذات داللة �إح�ص��ائية (@ ≤  ) 0.05بني متو�س��طات جمموعة كيل��ر وجمموعة الطريقة
التقليدية ول�صالح كيلر.

ثاني ًا :النتائج املتعلقة بالتح�صيل ح�سب متغري اجلن�س

ك�ش��فت الدرا�س��ة عن عدم وجود فروق ذات داللة �إح�ص��ائية (@ ≤  ) 0.05بني متو�س��طات حت�ص��يل طلبة
مبادئ علم الرتبية يف جامعة الزرقاء تعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س ،ويبني اجلدول رقم ()5
املتو�س��طات احل�س��ابية واالنحرافات املعيارية ملجموعات الدرا�سة الناجتة عن التفاعل بني طريقة التدري�س
واجلن�س.
جدول رقم()5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س
اجلن�س

ذكور

�إناث
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الطريقة
كيلر
تعاوين
تقليدية
كيلر
تعاوين
تقليدية

املتو�سط احل�سابي
17.43
21.41
14.46
18.57
20.08
15.08

االنحراف املعياري
3.58
4.26
4.37
4.00
4.53
3.55
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اختبار الفرضيات :

الفر�ضية الرئي�سة

وتن�ص الفر�ضية على �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (@ ≤  ) 0.05يف حت�صيل
طلبه مادة مبادئ علم الرتبية يف جامعة الزرقاء تعزى لطريقة التدري�س.
يالح��ظ م��ن اجل��دول رق��م ( )4وج��ود ف��روق ذات دالل��ة �إح�ص��ائية (@ ≤  ) 0.05بني متو�س��طات كل من
عالمات الطلبة الذين در�سوا ح�سب طريقه التعلم التعاوين؛ والذين در�سوا ح�سب طريقتي التعليم ال�شخ�صي
والطريقة التقليدية ل�ص��الح جمموعة التعلم التعاوين وتفوق طريقة نظام التعليم ال�شخ�ص��ي على الطريقة
التقليدية.

الفر�ضية الفرعية الأوىل:

وتن���ص الفر�ض��ية عل��ى � :أن��ه اليوج��د فروق ذات داللة �إح�ص��ائية عند م�س��توى الدالل��ة(@ ≤  ) 0.05يف
حت�صل طلبة مادة مبادئ علم الرتبية يف جامعة الزرقاء الأردنية تعزى للجن�س.
يالح��ظ م��ن اجل��دول رقم( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�ص��ائية (@ ≤  ) 0.05يف حت�ص��ل الطلبة يف
م��ادة مبادئ عل��م الرتبية يف جامعة الزرقاء تعزى للجن�س ،مما يعني عدم وج��ود فروق عند الذكور والإناث
بني متو�سطات عالمات الذكور والإناث يف التح�صيل.

الفر�ضية الفرعية الثانية :

وتن�ص الفر�ض��ية على �أنه اليوجد ذات داللة �إح�ص��ائية (@ ≤  ) 0.05يف حت�ص��يل الطلبة يف مادة مبادئ
علم الرتبية يف جامعة الزرقاء الأردنية تعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س.
يالحظ من اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية(@ ≤  ) 0.05يف حت�صيل الطلبة يف مادة
مبادئ علم الرتبية يف جامعة الزرقاء الأردنية تعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س؛ مما يعني عدم
منا�سبة �إحدى طرق التدري�س الثالثة لأحد اجلن�سني دون الآخر.

مناقشة النتائج
تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
�أو ًال :تف��وق طريق��ة التعلم التعاوين على كل من طريقتي التعليم ال�شخ�ص��ي والطريقة التقليدية؛ مما يثبت
�أن التعل��م التع��اوين �أك�ثر فعالية مقارنة مع طريقة التعليم ال�شخ�ص��ي والطريق��ة التقليدية ،وقد يعزى هذا
التف��وق �إىل توف��ر البيئة الإيجابية لتفاعل املتعلم مع املواقف التعليمية؛ ذلك �أن املتعلم يعدّ م�ش��اركا ن�ش��طا
يف عملي��ة التعلم ،ولي�س م�س��تقبال للمعلومات فقط� ،إ�ض��افة �إىل تعاون �أفراد املجموع��ة الواحدة لتتناف�س مع
املجموعات الأخرى وا�ستغالل القدرات والإمكانات لطالب املجموعة الواحد ،وقد ي�سهم جو التعاون يف �إيجاد
�أج��واء مريحة خالية من التوتر فيها دافعية الطلبة �إىل �أعلى حد ممكن ،وم�س��اعدة الطلبة ذوي التح�ص��يل
املتدين من القدرة على الفهم واال�ستيعاب وبخا�صة �أن امل�شاركة يف العمل متاحة جلميع الطلبة.
وتف��وق طريق��ة التعلي��م ال�شخ�ص��ي على الطريق��ة التقليدي��ة؛ وقد تع��ود النتيجة �إىل التغذي��ة الراجعة
املتك��ررة وامل�س��تمرة التي ح�ص��ل عليها الطلبة بطريق��ة التعليم ال�شخ�ص��ي ،بينما افتقر �إليه��ا الطلبة الذين
در�سوا بالطريقة التقليدية.
ثاني ًا :عدم وجود فروق تعزى للجن�س بني الطلبة الذكور والإناث يف التح�صيل ،وقد تعزى هذه النتيجة �إىل
ت�شابه اال�س��تعدادات والقدرات واالهتمامات باملادة الدرا�سية لدى اجلن�س�ين الذكور والإناث ،واال�ستعدادات
والقدرات واالهتمامات باملادة الدرا�سية لدى اجلن�سني الذكور والإناث ،وت�شابه البيئة والظروف االجتماعية
واالقت�صادية لأفراد العينة �إ�ضافة �إىل ت�ساوي �ساعات الدرا�سة للذكور والإناث.
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ثالث ًا :عدم وجود فروق تعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س؛ مما يعني عدم منا�سبة �إحدى الطرق
الثالث��ة (كيلر ،تعاون ،تقليدية )لأحد اجلن�س�ين دون الآخر ،وقد تعزى النتيجة �إىل �أثر الطرق الثالثة يف
التح�صيل دون الأثر الرئي�س ملتغري اجلن�س ،فكان ت�أثري الطرق واحد ًا على جميع الطلبة �سواء كانوا ذكورا �أم
�إناثا� ،إ�ضافة �إىل نوعية املادة الدرا�سية (مبادئ علم الرتبية) التي قد ت�شكل اهتماما م�شرتكا لكال اجلن�سني،
�إ�ضافة �إىل احتمالية طبيعة املعرفة حيث كانت �سهلة ،وكان معظمها على م�ستوى الفهم والتذكر.

التوصيات:

يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يخل�ص الباحثون �إىل تقدمي جمموعة من التو�صيات يف ما يلي
�أهمها -:
 - 1قي��ام �أع�ض��اء هيئ��ة التدري�س يف اجلامع��ات الأردنية با�س��تخدام طريقت��ي التعليم ال�شخ�ص��ي والتعليم
التعاوين اللذين �أثبتتا تفوقهما على الطريقة التقليدية.
� - 2إج��راء درا�س��ات تبح��ث يف �أث��ر كل م��ن التعلي��م ال�شخ�ص��ي والتعليم التع��اوين يف التح�ص��يل يف املجالني
الوجداين (االنفعايل) والنف�سحركي.
� - 3إج��راء درا�س��ات تتعلق بامل��ورد التعليمي للتعليم ال�شخ�ص��ي وطريقة التعلم التع��اوين وعالقة كل منهما
بالتكاليف املادية؛ مقارنة ب�أ�سلوب التعليم التقليدي.
�- 4إج��راء درا�س��ات للمقارن��ة ب�ين طريقة التعلي��م ال�شخ�ص��ي والتعليم التع��اوين واملربمج؛ ملعرف��ة �أي هذه
الطرق �أكرث فاعلية.
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