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الفصؿ األكؿ 

خمفية الدراسة كأىميتيا 

 :مقدمة

شيد العالـ في العقديف الماضييف تغييرات في شتى مجاالت الحياة بسبب التقدـ و النمو السريع  

في المعرفة بمختمؼ أنواعيا، حيث يعيش العالـ اليوـ عصر المعموماتية واالتصاالت التي أدت إلى 

 .التفجر المعرفي في مختمؼ مجاالت الحياة، وخاصة في المجاؿ العممي

وقد أظيرت الدراسات أف استخداـ أساليب وطرائؽ تدريس مناسبة، يساىـ بشكؿ كبير في 

إمكانية تحقيؽ نواتج تربوية ذات قيمة وأثر كبير في المجتمع ونيضتو، حيث تنوعت وساعدت تمؾ 

الطرؽ في زيادة الدافعية لدى الطمبة عمى التقدـ في مجاؿ التحصيؿ، ومف ىذه الطرؽ طريقة التعميـ 

(. 1992الشديفات، )التعاوني 

يساعد التعمـ التعاوني عمى تشكيؿ العديد مف االتجاىات اإليجابية والمرغوب فييا، نحو المدرسة 

والمادة الدراسية والمعمـ والصؼ والزمالء، كالشعور باآلخريف واالستماع إلييـ، واالنتماء لممجموعة، 

واالىتماـ بمصالحيا، والقدرة عمى تحمؿ المسؤولية واالعتماد عمى الذات، كما أّف الطمبة يشعروف بمزيد 

(. 1995أبو سرحاف، )مف المتعة إذا قاموا بإدارة المياـ والواجبات بشكؿ جماعي 

وقد استعمؿ التعمـ التعاوني حديثًا حاًل لعدد كبير مف المشكالت ورديفا لمتعمـ الفردي، ولرفع 

(. 1991صباريني وخصاونة، )مستوى ميارات الطالب األكاديمية وتحميميا 

ويثير ىدؼ التعميـ التعاوني نوعًا مف التفاعالت اإليجابية بيف الطالب، وتركز األىداؼ 

التعاونية عمى عمميات تبادؿ األفكار والتعزيز، وتييء استيعابًا انفعاليًا أكبر لمطالب، لذا فإف األىداؼ 

(. 1998جونسوف وجونسوف، )االنفعالية تتسـ بالقبوؿ األكاديمي والشخصي 
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وكاف لظيور الدراسات المتعددة حوؿ فعالية ىذه الطريقة في التدريس، الدافع نحو إحياء  طريقة 

التعميـ التعاوني كاستراتيجية فعالة إذا أحسف استخداميا داخؿ غرفة الصؼ، حيث كانت فمسفة التعميـ 

التقميدية تعتبر المدرس مركز الفعالية والتفكير، وتعتبر الطالب وعاًء فارغًا يصب فيو ما لدى المعمـ مف 

معمومات، بينما فمسفة التعميـ الحديثة تعتبر المتعمـ مركز الفعالية، وتعتبر المعمومات طريقة لتوسيع 

. مداركو وتكويف االتجاىات فيو، وحممو عمى حؿ المشاكؿ، وتفتح لو الباب ليمج ناحية الحياة العممية

 أف التعميـ التعاوني يتميز عف التقميدي، بعدـ وجود (Hall et al., 1990)ويذكر ىؿ ورفاقو 

توضيح : كما يشير بعض التربوييف دورًا يتضمف- معمـ متسمط مييمف، ولممعمـ في ىذه الطريقة 

األىداؼ، وتقسيـ الطالب إلى مجموعات، وتقديـ تعميمات تخبرىـ بأدوارىـ، وتحديد زمف وكيفية تحركيـ 

(. Male,1993)داخؿ المجموعة، أو مراقبة أعماليـ وتعزيزىـ كمجموعة واحدة 

فالتعمـ التعاوني يشرؾ الطالب بصورة إيجابية في عممية التعمـ، ويعمؿ عمى تحسيف التفكير 

 (Johnson and Johnson, 1991 )النقدي والمنطقي، وميارات حؿ المشكالت لدى المتعمميف 

(Slavin, 1990 .)

ولقد بينت الدراسات أف الطالب الذيف يتعمموف بالطريقة التعاونية يتكوف لدييـ حب أكبر 

، مما يؤدي إلى تحسيف الصحة النفسية، والنمو العاطفي، والعالقات ـ لذواتو لزمالئيـ، وتقديرافضؿ

 .(France, 1990) االجتماعية، واليوية الشخصية

، عمى أىمية اتباع (Okebukola, 1986 a)، (Slavin, 1984)وقد أكدت دراسات كثيرة 

طريقة التعمـ التعاوني في تدريس العموـ، ودلت نتائج بعض الدراسات عمى أف ىذه الطريقة تزيد مف 

. تحصيؿ الطمبة ومشاركتيـ في حصص العموـ
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وتتطمب طريقة التعميـ التعاوني التنوع في أساليب التدريس، وذلؾ مف أجؿ إثارة عنصر 

التشويؽ، وتمبية حاجات الطمبة ذوي القدرات التحصيمية المتباينة، وقد يحتاج عمؿ المجموعات وقتًا 

يزيد عمى وقت الحصة الدراسية المخصصة، مما يتطمب التنسيؽ بيف المعمميف بطريقة مناسبة لتوفير 

(. Slavin and Madden, 1990)الوقت الالـز 

ويتغمب المعمـ عمى مشكمة قمة المواد واألجيزة التعميمية مف خالؿ التعميـ التعاوني، حيث يتـ 

(. 1995أبو سرحاف، )استخداميا مف خالؿ مجموعات صغيرة بشكؿ فعاؿ 

: مفيـك التعميـ التعاكني

احد أساليب " التعميـ التعاوني بأنو  (Artzet&Thomas, 1990)ُيعّرؼ ارتزت و توماس 

التعميـ التي تتطمب مف المتعمميف العمؿ في مجموعات صغيرة لحؿ مشكمة ما، أو إلتماـ عمؿ معيف، 

". أو تحقيؽ ما يشعر كؿ فرد مف أفراد المجموعة بمسؤوليتو تجاه مجموعتو

استراتيجية تعميمية منظمة مرتبة يمكف استخداميا في أي " بأنو  (1992)كما عّرفو الموسوي 

 6 إلى 4مرحمة تعميمية، وفي أغمب المواد الدراسية، ويقسـ الطالب في مجموعات تعميمية تضـ مف 

. أعضاء

وتعاونوا عمى البر )وقد حدد سبحانو وتعالى مجاؿ التعاوف بيف المسمميف في البر والتقوى 

(. 2سورة المائدة، آية )(والتقوى وال تعاونوا عمى اإلثـ والعدواف، واتقوا اهلل إف اهلل شديد العقاب

 

: خصائص التعميـ التعاكني 

:- أف خصائص التعمـ التعاوني تتمثؿ فيما يمي (2003) يذكر البغدادي 
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يتـ تنفيذه مف خالؿ مجموعة مف االستراتيجيات، وليس مف خالؿ استراتيجية واحدة، وىذا ما يميزه  .1

 .عف استراتيجيات التدريس األخرى

مواقؼ التعميـ التعاوني مواقؼ اجتماعية حيث يقسـ الطمبة إلى مجموعات صغيرة يعمموف معًا  .2

لتحقيؽ أىداؼ مشتركة، مف خالؿ مساىمة كؿ طالب في المجموعة بمجيود لمتوصؿ إلى تحقيؽ 

 .األىداؼ

يقـو الطالب في مجموعتو بدوريف متكامميف يؤكداف نشاطو، وىما دورا التدريس والتعمـ في آف واحد  .3

 .وبدافعية ذاتية، وبالتالي فإف الجيد المبذوؿ في الموقؼ يمكف أف يؤدي إلى بقاء أثر التعمـ وانتقالو

لمميارات االجتماعية النصيب األكبر في استراتيجية التعميـ التعاوني وقد يكوف ىذا غير متوافر  .4

 .بنفس الدرجة في استراتيجيات أخرى

 .يقدـ التعميـ التعاوني فرصًا متساويًة تقريبًا لمطالب لمنجاح .5

التعميـ التعاوني تعّمـ فّعاؿ، فيو استراتيجية تحقؽ كافة أنواع ومستويات األىداؼ التربوية بفعالية  .6

 .وكفاءة

يركز عمى األنشطة الجماعية التي تتطمب بناًء وتخطيطًا قبؿ التنفيذ، وىنا ال يتعمـ الطمبة ما يجب  .7

. أف يتعمموه فقط، بؿ يتعمموف ويتعاونوف أثناء تعمميـ

 

: استراتيجية التعميـ التعاكني

: أف التعميـ التعاوني يتـ أو ينفذ مف خالؿ االستراتيجية التالية (Bybee, 1986)بايبي  ويذكر

 .توضيح أىداؼ الدرس .1
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تقرير وضع الطالب في المجموعة،حيث يتـ تحديد دور الطالب في المجموعة،فمثال يحدد قائد  .2

 . المجموعةوىو المسؤوؿ عف عمؿ كافة أفراد المجموعة، وبقية أدوار الطمبة ، وىكذا بالتناوب

 .توضيح المياـ واألىداؼ ونشاطات التعمـ .3

 .مراقبة عمؿ المجموعة لمساعدة الطمبة، وتسييؿ الميارات الفردية والجماعية .4

 .تقييـ التحصيؿ األكاديمي ومساعدة الطمبة لمبحث في مياراتيـ المشتركة .5

 

: العناصر األساسية لمتعميـ التعاكني

: وىي (1995جونسوف وآخروف،)يشمؿ التعميـ التعاوني عددًا مف العناصر األساسية 

وىو أف يعمؿ أعضاء المجموعة معًا، وذلؾ إلتماـ عمؿ يفوؽ : االعتماد المتبادؿ اإليجابي .1

تعمـ المادة المطموب تعمميا والتأكد مف : اإلنجاز الفردي، بحيث يتحمؿ األعضاء مسؤوليتيف ىما

 المتبادؿ اإليجابي في تحقيؽ اليدؼ دتعمـ جميع أفراد المجموعة بيذه المادة، ويطبقوف االعتما

معًا، والحصوؿ عمى المكافأة لمجميع، وتبادؿ األدوار، وتحديد اسـ المجموعة تحت اسـ أو شعار 

 .خاص بيا، وتييئة البيئة التي يتعمموف مف خالليا ومواجية الخصـ الخارجي

 حيث يكوف كؿ عضو في المجموعة مسئواًل :المسؤكلية الفردية عف النبكغ كالتفكؽ في المادة .2

عف تحصيؿ المعنى، أي إف الغرض مف موقؼ التعميـ التعاوني ىو زيادة التحصيؿ العممي 

الخاص بكؿ طالب إلى أقصى درجة ممكنة ولعؿ ىذا يمكف تحصيمو عف طريؽ التحديد المسبؽ 

 .لمستوى نبوغ وتفوؽ كؿ طالب
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 حيث يتطمب التعميـ التعاوني إثارة نوع مف التفاعؿ وجيًا لوجو بيف الطالب، :التفاعؿ كجيان لكجو .3

 ىذا ؽوال يعتبر التفاعؿ وجيًا لوجو غاية في حد ذاتو، بؿ ىو وسيمة لتحقيؽ أىداؼ ىامة، ولتحقي

 :التفاعؿ يقـو األعضاء بالخطوات التالية

 .جدولة وقت الجتماع المجموعة بتوجيو واشراؼ مف المعمـ  - أ

 .التركيز عمى االعتماد المتبادؿ اإليجابي لموصوؿ لميدؼ - ب

 .تشجيع التفاعؿ المعزز بيف األعضاء - ت

 حيث يتطمب التعميـ التعاوني أف يستخدـ الطمبة ميارات إدارة المجموعة :الميارات االجتماعية .4

الصغيرة، والميارات الشخصية بشكؿ مناسب، بمعنى أف وجود طالب ال تتواجد لديو الميارات 

ولذا يجب أواًل تعميـ الطمبة الميارات . االجتماعية في مجموعة التعميـ التعاوني يعني فشؿ التعاوف

االجتماعية الالزمة لمتعاوف، وىنا يجب عمى المعمـ أف يثير دافعية الطمبة الستخداـ ىذه الميارات 

االجتماعية في إنجاح التعاوف، ولتحقيؽ ىذا يجب تزويد الطمبة باإلجراءات والوقت الالزميف 

لتحميؿ الكيفية التي تعمؿ بيا مجموعتيـ، وتحميؿ المدى الذي يطبؽ فيو الطالب الميارات 

االجتماعية أثناء تعاونو مع الغير لمساعدة كؿ أعضاء المجموعة، وذلؾ لتطوير عالقات العمؿ 

 .داخؿ المجموعة

 ويقصد بذلؾ فحص عمؿ األعضاء في المجموعة، وذلؾ لتحديد فاعمية :معالجة عمؿ المجمكعة .5

 . العمؿ عمى تحسيف تمؾ الجيودـالجيود التعاونية لألعضاء مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المجموعة، ث

:     كلمعالجة عمؿ المجمكعات ىدفاف

 .وصؼ تصرفات األعضاء المفيدة وغير المفيدة .1
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جراءات العمؿ التعاوني الذي سيستمر العمؿ  .2 اتخاذ قرارات بشأف تصرفات األعضاء وا 

 .بيا أو سيتـ تغييرىا

 

 

 

 

 :-أف لممعمـ عدة ادواٍر تتمثؿ فيما يمي (2003)يذكر البغدادي : أدكار المعمـ في التعميـ التعاكني

: اإلعدادات األكلية: أكالن 

 حيث يتضمف الدرس التعاوني فئتيف مف األىداؼ، فئة األىداؼ :تحديد األىداؼ التعميمية .1

المعرفية المتصمة بالمحتوى، والفئة األخرى، فئة األىداؼ االجتماعية المتعمقة بالميارات 

 .االجتماعية

 يفضؿ أف تشكؿ المجموعة مف طالبيف، ألنيا سيمة التكويف وتكوف :تحديد حجـ المجمكعة .2

 face to face)مشاركة كؿ منيا أكثر تفاعاًل ونشاطَا، فالتفاعؿ بينيما يكوف وجيًا لوجو 

interaction)  أو ما يسمى(nose to nose interaction) وىي مجموعات لوقت محدد قبؿ ،

تشكيؿ المجموعات األكثر عددًا، وبصفة عامة يتوقؼ حجـ المجموعة عمى أىداؼ كؿ نشاط 

 .وطبيعتو وطبيعة كؿ ميمة

 :- ىنالؾ خمسة أنواع لممجموعات الصغيرة:أنكاع المجمكعات .3

 مجموعات ممثمة. 

 مجموعات أساسية. 
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 مجموعات مترابطة. 

 مجموعات معاد تشكيميا. 

 مجموعات غير رسمية. 

 Informal Groupsالمجموعات الغير رسمية 

اليدؼ منيا اعطاء الطمبة مجاال فوريا لمتحدث والمناقشة ، وتتعامؿ في أي وقت اثناء العرض ، 

. ويمكف لممعمـ توجيو الطمبة لالستدارة لممواجية

 Base Groupsالمجمكعات األساسية 

اليدؼ منيا تشجيع الطمبة عمى التعمـ عمى المدى البعيد،حيث يتواصؿ افراد المجموعة معا لفترة 

 طمبة،وتتشكؿ فيما بيف الطمبة 4 او2طويمة قد تصؿ الى فصؿ دراسي،وتتألؼ المجموعة مف 

. المتجانسيف المتآلفيف

وتتيح المجموعة االساسية الفرصة لكؿ فرد مف افراد المجموعة بالقياـ بميمة التعميـ لزميؿ لو او 

. زميمة لو،او الكثر،فيرشد،ويراجع،ويصحح التقارير  ويناقش الواجبات

  Combined Groups     المجمكعات المترابطة

وتيدؼ الى اعطاء الطمبة فرصا لتعميـ بعضيـ البعض في عممية اشرافية ،وتشكؿ ىذه 

المجموعات عندما تتقابؿ مجموعتاف او اكثر معا لمناقشة اعماليـ ،وتصمح ىذه المجموعات الي 

. مرحمة مف مراحؿ اكتساب الميارات التعميمية 

   Reconstituted Groups  المجمكعات المعاد تشكيميا



 9 

الى اعطاء الطمبة فرصا اكثر لممشاركة الفعالة في الحديث والنقاش  مع مجموعات ذات  وتيدؼ

 مف Jigsawاعداد كبيرة ،باالضافة الى تبادؿ الخبرات بقدر اكبر ،ويمكف اف تعتبر استراتيجية 

. افضؿ االستراتيجيات التي استخدمت بالمجموعات المعاد تشكيميا

 

 

 Representatice Groups الممثلة المجموعات

وتيدؼ الى توفير الفرص الكثيرة والمساحات الزمنية لممناقشة مف خالؿ عروض كؿ مجموعة 

. وتقديـ التقارير عف مدى التقدـ وحؿ المشكالت 

 

 :(Motivation)الدافعػػػية 

تشكؿ الدافعية ممتقى اىتماـ جميع العامميف في العممية التربوية مف طمبة ومعمميف ومرشديف 

.  مف لو عالقة أو صمة بالعممية التعميميةؿومديريف، وؾ

 الفكريةوالواقع أف مفيوـ الدافعية كاف محورًا الىتماـ العديد مف الباحثيف عمى اختالؼ توجياتيـ 

والنظرية، حيث يالحظ في األدب التربوي الذي كتب عف الدافعية محاوالت كثيرة لتوضيح ىذا 

:  المفيوـ، منيا

الحاالت الداخمية أو الخارجية التي تحرؾ سموؾ الفرد وتوجيو نحو تحقيؽ ىدؼ أو غرض معيف،  -

.  (2005قطامي،الوارد في ابو جادو، )وتحافظ عمى استمراريتو حتى يتحقؽ ذلؾ اليدؼ 

 مجموعة الظروؼ الداخمية والخارجية التي تحرؾ الفرد مف اجؿ إعادة التوازف الذي اختؿ، فالدافع  -

يشير إلى نزعة لموصوؿ إلى ىدؼ معيف، وىذا اليدؼ قد يكوف إرضاء حاجات داخمية أو رغبات 

 .خارجية
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فعية لمتعمـ فقد تباينت تعريفاتيا كذلؾ، واختمفت باختالؼ المدارس النفسية التي تصدت  أما الدا

 :- لتوضيح ماىيتيا، ومف ىذه التعريفات

الحالة الداخمية أو الخارجية لدى المتعمـ، التي تحرؾ سموكو وآداءاتو وتعمؿ : مف كجية نظر السمككية

. (2005أبو جادو، )عمى استمراره وتوجييو نحو تحقيؽ ىدؼ أو غاية 

 ووعيو المعرفية، حالو داخمية تحرؾ أفكار ومعارؼ المتعمـ وبناه :مف كجية نظر المعرفية .1

أبو )وانتباىو وتمح عميو لمواصمة أو استمرار األداء، لموصوؿ إلى حالة توازف معرفية معينة 

 .(2005جادو، 

 حالو استثارة داخمية تحرؾ المتعمـ الستغالؿ أقصى طاقاتو في أي :مف كجية نظر اإلنسانية .2

قطامي، )موقؼ تعميمي يشترؾ فيو، وييدؼ إلى إشباع دوافعو لممعرفة ومواصمة تحقيؽ الذات 

1999) . 

 : أنكاع الدكافع

الزغوؿ، )تصنؼ الدوافع والحاجات إلى طائفتيف حسب المصادر التي تثيرىا عمى النحو التالي 

2001 :)

:  وتشمؿ الدوافع التي تنشأ مف داخؿ الفرد، وتشمؿ:الدكافع الداخمية- أكالن 

 وتشير إلى مجموعة الحاجات والغرائز البيولوجية التي تولد مع الكائف الحي وال :الدكافع الفطرية .1

. تحتاج إلى تعمـ، فيي تمثؿ جميع الحاجات العامة الموجودة عند جميع أفراد الجنس الواحد

وتسمى مثؿ ىذه الحاجات بالدوافع األساسية أو دوافع البقاء، ألنيا ضرورية في الحفاظ عمى بقاء 

 .واستمرار الكائنات الحية

 .مثؿ حب المعرفة واالستطالع، واالىتمامات والميوؿ وغيرىا: دكافع داخمية أخرل .2
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تسمى مثؿ ىذه الدوافع بالدوافع الثانوية أو المكتسبة، حيث أنيا متعممة مف : الدكافع الخارجية-  انيان 

خالؿ عممية التفاعؿ مع البيئة المادية واالجتماعية، وفقًا لعمميات التعزيز والعقاب الذي يوفره 

الحاجة إلى االنتماء، : المجتمع، وتشمؿ ىذه الدوافع مجموعة الحاجات النفسية واالجتماعية مثؿ

. والحاجة الى الصداقة والتفوؽ وغيرىا

وتمعب النمذجة أو المحاكاة دورًا بارزًا في اكتساب مثؿ ىذه الحاجات، وتتقوى وفقًا لعممية التغذية 

الراجعة المتمثمة في الثواب والعقاب التي يتمقاىا األفراد مف المجتمع الذي يعيشوف فيو ويتفاعموف 

. فيو

: كظيفة الدافعية في التعمـ

 يفترض معظـ المنظريف أف الدافعية مرتبطة بأداء جميع االستجابات المتعممة، ولف يظير 

سموؾ المتعمـ ما لـ يتـ توليد الطاقة الالزمة لذلؾ، وعمومًا فإف أداء الفرد يتحدد بثالثة عوامؿ رئيسة 

: ، ىي(2005أبو جادو، )

 .الدافعية أو الرغبة في القياـ بالعمؿ .1

 .قدرة الفرد عمى القياـ بالعمؿ .2

ذا كاف لدى الفرد نقص في القدرة  .3 بيئة العمؿ بما فييا مف أدوات ومواد ومعمومات، وا 

ف كانت ىنالؾ مشكمة يمكف إجراء التعديالت  عمى القياـ بالعمؿ يمكف تزويده بالتدريب المناسب، وا 

لتطوير أداء أفضؿ، أما إذا كانت المشكمة في الدافعية، فإف الميمة تصبح أكثر صعوبة وتحديًا 

كظيفة مف  ال ة أبعاد، أف لمدافعية في التعمـ  (1993) ويذكر الزيود وآخروف  .(2003المغربي،)

 :مق

 .تحرر الطاقة االنفعالية في الفرد فتثير نشاطًا معينًا لديو -1



 12 

 األخرى، وتدفعو لمتصرؼ بطريقة ؼعقؿ الفرد يستجيب لموقؼ معيف وييمؿ المواؽ -2

 .معينة في ذلؾ الموقؼ

تجعؿ الفرد يوجو نشاطو وجية معينة، حتى يشبع الحاجة الناشئة عنده، ويزيؿ التوتر  -3

. الكامف لديو، أي حتى يحقؽ ىدفو

:  مككنات الدافعية

الواقع أف مكونات الدافعية العامة، تمثؿ موقعًا رئيسًا في كؿ ما قدمو عمـ النفس حتى اآلف في 

نظـ وأنساؽ سيكولوجية، ويرجع ذلؾ إلى بدييية مؤداىا أف كؿ سموؾ وراءه دافع، أي تكمف وراءه  

دافعية مضت، ورغـ التبايف والتعدد اليائميف في نظريات عمـ النفس، فيي تكاد تتفؽ فيما بينيا عمى 

األعسر )ىذه البدييية، وتقررىا كؿ نظرية بشكؿ أو بآخر، وتفرد ليا مكانًا متميزًا في نسقيا العممي 

: أف الدافعية العامة تتكوف مف أربعة أبعاد ىي (Cohen, 1969)ويرى كوىيف. (1983، فوآخرو

. اإلنجاز ،والطموح، والحماسة، واإلصرار عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة، أي المشاورة

 النموذج الذي تتبناه لفيـ العوامؿ الشخصية التي تؤثر في أف (Dembo, 1991)وتذكر ديمبو 

التي حددت ثالثة مكونات  (Pintrich & Degroot)الدافعية يستند إلى أعماؿ بنترش و ديجروت 

الذي يتضمف أىداؼ الطمبة  (Value)مكوف القيمة : لمدافعية ذات العالقة بسموؾ التنظيـ الذا تي وىي

الذي  (Expectancy)، ومكوف التوقع ("لماذا أقـو بيذا العمؿ؟")ومعتقداتيـ حوؿ أىمية الميمة 

، ("ىؿ أستطيع القياـ بيذا العمؿ؟")يتضمف معتقدات الطمبة حوؿ قدراتيـ عمى أداء العمؿ أو الميمة 

كيؼ أشعر حياؿ )"الذي يتضمف ردود الفعؿ االنفعالية نحو الميمة  (Affectiveِ)والمكوف االنفعالي 

. ("ىذه الميمة؟ 
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:-   مشكمة الدراسة

مف وجية نظر الباحثة ،ومف خالؿ عمميا كمدرسة الحظت اف طمبة المرحمة االساسية يعانوف 

بشكؿ عاـ صعوبة في فيـ بعض المصطمحات والمفاىيـ العممية اليامة في مادة العموـ، وىذا بالطبع 

 تدريس فعالة مثؿ طريقة تيؤثر في مستوى التحصيؿ لدى الطمبة، وبالتالي يجب إيجاد إستراتيجيا

التعمـ التعاوني مف اجؿ مساعدة الطمبة في التغمب عمى الصعوبات التي يواجيونيا في استيعاب 

، وبذلؾ يجب عمى المعمـ التنويع (Okebukola,1986 b)المفاىيـ العممية وبالتالي زيادة التحصيؿ 

. في األساليب مف اجؿ زيادة القدرة عمى استيعاب ىذه المفاىيـ مف قبؿ الطمبة بشكؿ صحيح 

ولذلؾ يجب تطوير ىذه األساليب مف أجؿ خدمة الطالب الذي يشكؿ محّور العممية التعميمية، 

ويمكف تحقيؽ ىدؼ تحسيف طرؽ التدريس مف خالؿ محاولة دراسة أثرىا عمى تحصيؿ الطالب، 

ودراسة أثرىا أيضًا عمى دافعية الطالب نحو عممية التعّمـ، ىؿ تزيد ىذه الطرؽ مف دافعية الطمبة 

لمتعمـ وبالتالي زيادة التحصيؿ؟ وماليا مف اثر عمى احتفاظ الطالب بالمفاىيـ األساسية التي تساعد 

اثر وبناء عمى ذلؾ جاءت ىذه الدراسة لبحث . عمى فيـ المادة العممية وتقّوي مركز الذاكرة لديو

استخداـ التعميـ التعاوني في التحصيؿ واالحتفاظ ودافعية التعمـ في العمـو لدى طمبة الصؼ السادس 

. حيث يعتبر الصؼ السادس مرحمة انتقالية لصفوؼ أعمى ،األساسي

 

 

:-   و تحديدًا فقد سعت ىذه الدراسة لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي

ما أثر استخداـ أسموب التعميـ التعاوني في مادة العموـ في التحصيؿ واالحتفاظ ودافعية التعمُّـ 

لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في مدارس القدس؟ 
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: أىمية الدراسة

مدارس  التدريس في  أساليب في مجاؿالجديدة أف ىذه الدراسة مف الدراسات ةرى الباحثت

استخداـ أسموب التعميـ التعاوني في مادة العمـو في التحصيؿ  بأثرحيث تبحث الدراسة القدس، 

وتكمف أىمية ىذه . واالحتفاظ ودافعية التّعمـ لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في مدارس القدس

 عمـو في المدارس مفالدراسة أيضًا في الحاجة إلى تحسيف وتطوير األساليب المستخدمة في تدريس اؿ

.  أكثر قدرة عمى تحقيؽ أىداؼ تدريس العموـا وجعموالتعميمية التعممية،عممية اؿأجؿ تحسيف 

: ومف ىنا تنبع أىمية ىذه الدراسة في أنيا 

 أسموب التعميـ التعاوني في مادة العموـ في التحصيؿ واالحتفاظ ودافعية التعّمـ  ػ تمقي الضوء عمى1

  .لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في مدارس القدس

 أسموب التعميـ التعاوني في مادة العمـو في التحصيؿ واالحتفاظ  الدور الذي يمعبوتكشؼ عف ػ 2 

. ودافعية التعّمـ لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في مدارس القدس

 ومصممو المناىج ، التربوييف لمادة العموـوف ػ مف المتوقع أف يستفيد مف ىذه الدراسة المشرؼ3

 المستخدـ في ىذه الدراسة، وذلؾ عميـ التعاوني الت أسموب وتمفت نظرىـ لمدى فاعمية،الدراسية

 .مف خالؿ تضميف مبادئ ىذه الطرؽ في تصميـ المناىج واإلشراؼ التربوي

 ػ يتوقع أف تغني األدب التربوي المتعمؽ بتدريس العموـ، ومف المتوقع أف يستفيد منيا الباحثوف في 4

 .القياـ بدراسات أخرى مشابية، ذات عالقة بتدريس العموـ
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: أىداؼ الدراسة 

استخداـ أسموب التعميـ التعاوني في مادة العمـو في  أثرىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في 

.  التحصيؿ واالحتفاظ ودافعية التّعمـ لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في مدارس القدس

- :وتحديدًا فقد ىدفت الدراسة إلى

 الستخداـ أسموب التعميـ التعاوني في مادة العمـو أثر في التحصيؿ لدى طمبة  ػ التعرؼ فيما إذا كاف1

. الصؼ السادس األساسي في مدارس القدس

 الستخداـ أسموب التعميـ التعاوني في مادة العمـو أثر في االحتفاظ لدى طمبة  ػ التعرؼ فيما إذا كاف2

 .الصؼ السادس األساسي في مدارس القدس

 الستخداـ أسموب التعميـ التعاوني في مادة العمـو أثر في دافعية التعمـ لدى  ػ التعرؼ فيما إذا كاف3

 .طمبة الصؼ السادس األساسي في مدارس القدس

 

 

: أسئمة الدراسة

ما اثر استخداـ اسموب التعميـ التعاوني في مادة العمـو في :انبثؽ عف سؤاؿ الدراسة الرئيس التالي 

 التحصيؿ واالحتفاظ ودافعية التعمـ لدى طمبة الصؼ السادس االساسي في مدارس القدس

:- ؟، األسئمة الفرعية اآلتية
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بيف متوسطات درجات  (α = 0.05)ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

الطمبة في اختبار التحصيؿ تعزى لطريقة التدريس او الجنس أو التفاعؿ بيف طريقة التدريس 

 والجنس؟

بيف متوسطات درجات  (α = 0.05)ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

الطمبة في اختبار االحتفاظ تعزى لطريقة التدريس او الجنس أو التفاعؿ بيف طريقة التدريس 

 والجنس؟

بيف متوسطات درجات  (α = 0.05)ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

الطمبة في مقياس دافعية الطمبة لمتعمـ تعزى لطريقة التدريس او الجنس أو التفاعؿ بيف طريقة 

التدريس والجنس؟ 

 

: فرضيات الدراسة

 α)لإلجابة عف أسئمة الدراسة، فقد حولت األسئمة إلى فرضيات صفرية الختبارىا عند مستوى الداللة 

: كما يمي  (0.05= 

بيف متوسطات  (α = 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :األكلى الفرضية

درجات الطمبة في اختبار التحصيؿ تعزى لطريقة التدريس او الجنس أو التفاعؿ بيف طريقة التدريس 

 .والجنس

 

بيف متوسطات  (α = 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية ال انية

درجات الطمبة في اختبار االحتفاظ تعزى لطريقة التدريس او الجنس أو التفاعؿ بيف طريقة 

. التدريس والجنس
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بيف متوسطات  (α = 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية ال ال ة

درجات الطمبة في مقياس دافعية الطمبة لمتعمـ تعزى لطريقة التدريس او الجنس أو التفاعؿ بيف 

. طريقة التدريس والجنس

 

: محددات الدراسة

:       تتحدد نتائج هذه الدراسة بما يلي

تحددت نتائج ىذه الدراسة بمدى صالحية و مالءمة كؿ مف االختبار التحصيمي والمؤجؿ ومقياس  .1

الدافعية لمتعمـ، لذلؾ ترتبط نتائج ىذه الدراسة بمدى صالحية االختبار التحصيمي وصدؽ 

 .محتواه، وثباتو، وكذلؾ مقياس الدافعية لمتعمـ

اقتصرت الدراسة عمى طمبة الصؼ السادس األساسي في مدارس محافظة القدس، مما قد يحد مف  .2

 . بقية المراحؿ التعميميةىتعميـ نتائجيا عؿ

 ـ، أي تحددت نتائج الدراسة في 2005/ 2004إجراء الدراسة في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي  .3

 .فترة زمنية معينة

 

: مصطمحات الدراسة

 جزء مف التعريؼ العاـ لمدافعية، وتعني الحالة التي تدفع المتعمـ إلى االنتباه واإلقباؿ :دافعية التعمـ

عمى التعمـ بنشاط وقوة، وتشير الى حالة متميزة مف الدافعية العامة أو حالة داخمية عند 

(. 1984توؽ وعدس،  )المتعمـ 

 



 18 

 ىوالتقدـ المعرفي الذي يحرزه الطمبة في تحقيؽ اىداؼ المادة التعميمية المدروسة، :التحصيؿ العممي

ويقاس اجرائيا بالعالمة التي حصؿ عمييا الطالب في اختبار التحصيؿ الُمعّد خصيصًا ليذه 

. (التعميـ التعاوني)الدراسة، والذي تـ تطبيقة عمى الطمبة بعد انتياء فترة الدراسة 

 

ىي طريقة التدريس التي يييمف فييا المعمـ عمى سير خطوات الدرس، وعرض : الطريقة التقميدية

الوسيمة التعميمية أحيانًا بعد شرح المبادئ النظرية ذات العالقة بيا، أي تمقيف الطالب، حيث 

يكوف دور الطالب في ىذه الطريقة مستمعًا ومتمقيًا، وتقوـ ىذه الطريقة عمى استخداـ الكتاب 

. بحرفيتو كمصدر أساسي لممعمومات

 

 إلى 3 ىي عبارة عف طريقة يتـ فييا تقسيـ الطمبة إلى مجموعات صغيرة مف :طريقة التعمـ التعاكني

 طالب، تعمؿ فييا كؿ مجموعة معًا، ويتشاركوف حسب قدراتيـ وأدوارىـ، حيث تكوف كؿ 4

مجموعة غير متجانسة في القدرات التحصيمية، ويتشاركوف في األخذ والرد لمواد ومعمومات 

ووسائؿ التعميـ والتحصيؿ ثـ في األدوار التي يتبنوىا ويتفاعموف معًا مف خالليا لموصوؿ 

. لألىداؼ المنشودة

 

.                      مدى مقدرة الطالب عمى االحتفاظ والتذكر لممفاىيـ األساسية في المادة العممية:االحتفاظ

-11) ىو الصؼ الذي يحتوي عمى الطمبة الذيف تتراوح اعمارىـ بيف     :الصؼ السادس االساسي

عاما ويجمسوف عمى مقاعد الدراسة في السنة السادسة مف عمرىـ الدراسي في مدارس القدس  (12

. التابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية 
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الفصؿ ال اني 

الدراسات السابقة 

 

 

 

 

             الدراسات العربية  

              الدراسات األجنبية
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الفصؿ ال اني 

الدراسات السابقة 

تضمف ىذا الفصؿ مجموعة مف الدراسات السابقة التي تناولت التعميـ التعاوني والعمؿ في 

مجموعات، وقد تـ التركيز عمى الدراسات التي تتعمؽ بمواضيع التحصيؿ واالحتفاظ والدافعية، ومدى 

. تأثرىا بالعمؿ في مجموعات

 بموضوع ىذه الدراسة في مجموعتيف ةويمكف تصنيؼ البحوث والدراسات السابقة ذات العالؽ

: ىما

 .الدراسات العربية .1

. الدراسات األجنبية .2

 :الدراسات العربية: أكالن 

دراسة ىدفت إلى معرفة أثر تعمـ العموـ بطريقة التعميـ التعاوني القائـ  (1987 )مرباحأجرى 

عمى المعب مقارنة باألسموب التقميدي عمى تحصيؿ الطمبة واتجاىاتيـ والتفاعؿ االجتماعي في المممكة 

. العربية السعودية

تكونت عينة الدراسة مف سبع مدارس متوسطة في الرياض مف الذكور، وتـ اختيار العينة 

. بالطريقة العشوائية، وقد تـ اختيار المعمـ عشوائيًا أيضًا مف كؿ مدرسة

وفي كؿ مدرسة تـ اختيار شعبتيف بالطريقة العشوائية، شعبة ُدّرست بالطريقة التعاونية القائمة 

وتـ تدريب المعمميف عمى كيفية . (الضابطة)، وشعبة ُدّرست بالطريقة التقميدية (التجريبية)عمى المعب 

استخداـ األسموب التعاوني في عممية التدريس، واستغرقت الدراسة مدة ثمانية أسابيع تـ فييا استخداـ 



 21 

ـّ استخداـ  ـّ ت أوراؽ عمؿ وأوراؽ لعب باألسموب التعاوني مف عمؿ الباحث في وحدة القدرة، ومف َث

:- اختبار التحصيؿ، وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

أف التعميـ التعاوني أفضؿ مف التعميـ التقميدي في العموـ عمى مستوى تحصيؿ الطمبة، وذلؾ ألنو  -

. يعزز تحصيؿ الطمبة

أف أسموب التعميـ التعاوني أكثر فاعمية مف األسموب التقميدي، الذي يركز عمى المعمـ في تعزيز  -

 .تحصيؿ الطمبة في مادة العموـ

  

دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر طريقة التعميـ التعاوني في  (1991 )صباريني كخصاكنة  وأجرى 

. تحصيؿ طالب الصؼ الرابع األساسي في مادة العموـ مقارنة بالطريقة التقميدية

: طالبًا، وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي (56)تكونت عينة الدراسة مف 

.         وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ لمادة العمـو لصالح المجموعة التعاونية

 التعاوني في تدريس مادة العموـ، ودراسة أثرىا في ـوقد أوصى الباحث باستخداـ طريقة التعؿ

. كميارات العمؿ المخبري: مجاالت أخرى

 

دراسة لمعرفة أثر طريقة التعميـ التعاوني في تحصيؿ طمبة الصؼ  (1992 )خندقجيكما أجرى 

طالبًا موزعيف في شعبتيف  (72)وقد تكونت عينة الدراسة مف . العاشر في األردف، في مادة الرياضيات

. دراسيتيف، وقد درست الشعبة األولى بالطريقة التعاونية، والشعبة الثانية بالطريقة التقميدية

:- وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي
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إف عالمات الطالب الذيف درسوا بالطريقة التعاونية كانت أعمى مف عالمات الطالب الذيف درسوا  -

. بالطريقة التقميدية في التحصيؿ في مادة الرياضيات

كذلؾ أظيرت أف الطالب الذيف درسوا بالطريقة التعاونية قد ارتفعت عالماتيـ بعد تطبيؽ الطريقة  -

 .التعاونية في تدريس الرياضيات

   

دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر طريقة التعميـ التعاوني في  (1992 )كيكاف  وكذلؾ أجرى 

 .تحصيؿ الطالب في المرحمة الثانوية في مادة الكيمياء، مقارنة بالطريقة التقميدية

طالبًا مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي العممي، في مدينة عجموف لمعاـ  (64)تكونت عينة الدراسة مف 

. 91/1992الدراسي 

:- وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ تعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التي  -

. درست بالطريقة التعاونية

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ الطمبة يعزى لمتفاعؿ بيف الطريقة ومستوى  -

 .التحصيؿ

وقد أوصى الباحث باستخداـ طريقة التعميـ التعاوني في تدريس مواد أخرى، ألنيا تزيد مف مشاركة 

. الطمبة باألنشطة الصفية
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عالي، )دراسة ىدفت إلى استقصاء عامؿ الجنس، ومستوى اإلنجاز  (1993 ) قطاميوأجرى

، ومفيـو الذات والقدرة األكاديمية في دافعية التعميـ في المواقؼ الصفية و المدرسية لطمبة (متدني

. الصؼ العاشر في مدينة عماف

مف المجتمع  (%50)طالبًا وطالبة، حيث يشكموف نسبة  (458)تكونت عينة الدراسة مف 

. األصمي

:  أدوات ومقاييس ىي3وقد استخدـ الباحث 

. مقياس مستوى اإلنجاز -

 .مقياس مفيـو الذات لمقدرة األكاديمية -

 .مقياس دافعية التعمـ -

أوافؽ بشدة، أوافؽ، متردد، ال )وقد استخدـ التدرج الخماسي في اإلجابة عمى فقرات المقياس 

. (أوافؽ، ال أوافؽ بشدة

:- وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

الجنس، مستوى اإلنجاز، مفيـو الذات )ػ وجود فروؽ ذات داللة احصائية لمتغيرات الدراسة المستقمة 

. عمى دافعية التعمـ (األكاديمية

 

دراسة ىدفت إلى معرفة أثر طريقة التعميـ التعاوني في تحصيؿ  (1995 ) القاعكد  وقد أجرى

طالب الصؼ العاشر، وتنمية مفيـو الذات لدييـ في منطقة األردف، ولتحقيؽ ذلؾ سعت ىذه الدراسة 

:-  إلى اإلجابة عف السؤاليف التالييف
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ىؿ يختمؼ تحصيؿ طالب الصؼ العاشر في مادة الجغرافيا، باختالؼ طريقة التدريس : األوؿ

؟ (تقميدية/ تعاونية)

 (تقميدية/تعاونية)ىؿ يختمؼ مفيـو الذات لدى طالب الصؼ العاشر باختالؼ طريقة التدريس : الثاني

؟ 

تعممت األولى، وحدة األقاليـ المناخية مف كتاب الجغرافيا لمصؼ : تكونت عينة الدراسة مف شعبتيف

وقد خضع جميع  . العاشر، بطريقة التعميـ التعاوني، وتعممت الثانية الوحدة نفسيا بالطريقة التقميدية

أفراد العينة الختبار تحصيمي قبمي وبعدي، ولمقياس مفيـو الذات، طبؽ قبؿ التجربة وبعدىا، ثـ 

ُأستخدـ تحميؿ التبايف األحادي، متعدد المتغيرات المصاحب، لتحميؿ النتائج، وقد توصمت الدراسة إلى 

:-  النتائج التالية

يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية في متوسط تحصيؿ الطالب الذيف تعمموا الجغرافية بالطريقة التعاونية،  -

. ومتوسط تحصيؿ الطالب الذيف تعمموا بالطريقة التقميدية، لصالح طالب الطريقة التعاونية

وقد .          ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية في متوسط أداء المجموعتيف عمى مقياس مفيـو الذات -

أوصت الدراسة، بأىمية استخداـ الطريقة التعاونية في تعميـ الجغرافية بالطريقة التعاونية، وتدريب 

 .المعمميف عمى إجراءاتيا

 

: ىدفت الى معرفة أثر التعميـ التعاوني ممثاًل بطريقتيف (1995) عبابنة   وفي دراسة أجراىا

مقارنة بالطريقة التقميدية  (Learning together)وطريقة التعميـ الجمعي  (Jigsaw)طريقة جيجسو

في اتجاىات طمبة الصؼ السابع األساسي نحو مادة الرياضيات في األردف، وقد تضمنت عينة الدراسة 

.  شعب في مدرسة مؤتة األساسية3طالبًا موزعيف في  (87)
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وتـ تدريس كؿ شعبة مف الشعب الثالث في ىذه الدراسة بإحدى طرؽ التدريس الثالث، وذلؾ 

 ىي وحدة المجسمات لمصؼ المستخدمة لمثالث شعبحصة صفية، وكانت المادة التعميمية  (13)مدة 

. السابع األساسي

  

:- وقد اظيرت نتائج الدراسة ما يمي

وجود فروؽ ذات داللة احصائية في اتجاىات الطالب البعدية في الشعب الثالثة نحو  عدـ -

الرياضيات، كما أف التغير في اتجاىات كؿ شعبة عمى حدة نحو الرياضيات لـ يكف ذا داللة 

. إحصائية

 

، فقد ىدفت الى معرفة معايير الدافعية عند طمبة جامعة العمـو (1997 )العيدةأما دراسة 

، باإلضافة ( الحياتيةـرياضيات، فيزياء، كيمياء، والعمو)والتكنولوجيا األردنية لتعمـ مواد العمـو األساسية 

تكونت . الى معرفة العالقة بيف دافعية الطمبة لتعمـ ىذه المواد وبيف تحصيميـ منيا بحسب التخصص

وقد أجريت الدراسة في . طالبًا وطالبة، وتـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية (269)عينة الدراسة مف 

ـ، حيث تـ توزيع الطمبة في شعب دراسية خاصة 1994/ 1993الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ 

وقد استخدمت في الدراسة استبانة معايير الدافعية . بالرياضيات والكيمياء والفيزياء والعمـو الحياتية

:- معيارًا موزعًا عمى عناصر الدافعية وىي (35)لمتعمـ المعربة مف قبؿ توفيؽ مرعي، وتكونت مف 

. معياراً  (14)عنصر القيـ بػ  -

. معياراً  (16)عنصر التوقع بػ  -

. معايير (5)العنصر اإلنفعالي بػ  -
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كبيرة، : أمارس كؿ معيار بدرجة)وقد استخدـ التدرج الثالثي في اإلجابة عمى تمؾ المعايير

. (متوسطة، وقميمة

:- وقد اظيرت نتائج الدراسة ما يمي

. وجود تبايف في دافعية التعمـ والتحصيؿ لمطمبة بحسب تخصصاتيـ -

، وىذه ليست بالنسبة الكبيرة، ويعود ذلؾ إلى (%70)إف دافعية الطمبة لتعمـ ىذه المواد شكمت  -

 .الضغوط النفسية التى يقع تحت تأثيرىا الطالب، مما تؤدي إلى انخفاض الدافعية والتحصيؿ

 

       

ىدفت الى استقصاء أثر التعميـ التعاوني في  (1998 )الدعيسي  وفي دراسة قامت بيا 

تحصيؿ وتنمية اإلتجاىات، واكتساب الميارات المخبرية لدى طمبة المستوى الثاني الثانوي في مادة 

طالبًا وطالبة، مف المستوى الثاني  (125)وتكونت عينة الدراسة مف مدرستيف و. الفيزياء بدولة البحريف

الثانوي العممي في مدارس مدينة حمد الثانوية بالبحريف، إحداىا لمذكور واألخرى لإلناث، كما تـ اختيار 

. العينة بالطريقة العشوائية

: وقد استخدمت الباحثة مجموعة مف األدوات لموصوؿ الى أىداؼ البحث وىي

 .الفصؿ األوؿ والثاني مف وحدة الكيرباء المتحركة -1

الرائز التحصيمي لقياس مستوى التحصيؿ لدى الطمبة في الفصؿ األوؿ والثاني في وحدة  -2

 .الكيرباء المتحركة

 .مقياس التجاىات الطمبة نحو العمؿ المخبري -3
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استمارة مالحظة لتقييـ الطمبة في استنتاج المقاومة المكافئة لعدة مقاومات موصولة عمى  -4

 . التوالي والتوازي

. حيث تـ اختيار شعبتيف عشوائيتيف مف الذكور، الشعبة األولى التجريبية والثانية الضابطة

وقد تـ تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية، . وبالطريقة نفسيا تـ اختيار شعبتيف مف اإلناث

أما المجموعة التجريبية فقد تـ توزيعيـ في مجموعات تعميـ متعاونة، وقد اعتمدت الباحثة في تشكيؿ 

مف الطمبة ابتداًء مف أعمى العالمات  (%25)المجموعات عمى التحصيؿ السابؽ لمطمبة، وقد اختارت 

أخرى ابتداًء مف أدنى العالمات لتشكيؿ فئة التحصيؿ  (%25)لتشكيؿ فئة التحصيؿ المرتفع، و 

اعتبرت مف فئة التحصيؿ المتوسط، وبالتالي شكمت الباحثة بناًء عمى ذلؾ  (%50)المنخفض، والباقي 

 مجموعات عشوائية، حيث ضمت كؿ مجموعة طالبًا واحدًا مف ذوي التحصيؿ المرتفع وطالبتيف مف 8

وقد استمرت التجربة مدة . ذوات التحصيؿ المتوسط، وطالبة واحدة مف ذوات التحصيؿ المنخفض

وبعد اإلنتياء مف . دقيقة لمحصة  الدراسية (55)أربعة أسابيع، بواقع حصتيف في األسبوع، ولمدة 

فقرة مف نوع االختيار  (30)التجربة، تـ تطبيؽ الرائز التحصيمي البعدي عمى الطمبة، وقد تكوف مف 

. مف متعدد

:- وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

وجود فروؽ ذات داللة احصائية في المجموعتيف التجريبية والضابطة، في التحصيؿ الكمي لطمبة  -

. المستوى الثاني الثانوي العممي، وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة، في الميارات المخبرية  -

 .لطمبة المستوى الثاتي الثانوي العممي، وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية
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عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة، في نمو االتجاىات  -

ناثاً   .نحو العمؿ المخبري لطمبة المستوى الثاني الثانوي العممي ذكورًا وا 

 

دراسة ىدفيا التعرؼ الى أثر استخداـ التعميـ التعاوني في تحصيؿ  (1998) النجار كما أجرى

تكونت عينة الدراسة مف مدرستيف مف . طمبة الصؼ الثامف األساسي في العمـو واتجاىاتيـ نحوىا

مدارس القدس التابعة لوكالة الغوث الدولية، وتضـ كؿ مدرسة شعبتيف مف الصؼ الثامف األساسي، 

وقد قاـ معمـ العمـو والمعممة . كما تـ اختيار الشعبة التجريبية والضابطة في كؿ مدرسة بطريقة عشوائية

مف نفس التخصص ومتساوياف في التأىيؿ والخبرة بتدريس الشعب األربعة، وقد تـ استخداـ ثالثة 

االختيار التحصيمي في وحدة الضوء مف كتاب العمـو لمصؼ الثامف األساسي، : أدوات لمدراسة ىي

منيا تقيس تحصيؿ الطمبة في المستويات المعرفية العميا، ومقياس  (6)بندًا اختياريًا  (20)وتكوف مف 

اإلستمتاع بدروس : فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ىي (22)وتكوف مف . اإلتجاىات نحو العموـ

. العموـ، واالىتماـ بالعمـو في المستقبؿ، واالتجاه نحو البحث واالستقصاء، وأىمية العمـو في الحياة

صحائؼ األعماؿ التي تعتمد عمى أسموب التعميـ التعاوني، وبمغ معامؿ : واألداة الثانية ىي

( . 0.80)ثبات األداتيف األولى والثانية 

:- وقد اظيرت نتائج الدراسة ما يمي

وجود فروؽ ذات داللة احصائية في االختبار التحصيمي العاـ، وفي المستويات المعرفية  .1

 .العميا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح التجريبية

 .ال يوجد أثر لمجنس او لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس عمى االختبار .2

 .إتجاىات طمبة المجموعة التجريبية نحو العموـ كانت اكثر إيجابية منيا لمضابطة .3
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 . لـ يظير أي أثر لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس عمى إتجاىات الطمبة نحو العموـ .4

 

ىدفت الى اختبار اثر طريقة التعميـ التعاوني في تحسيف  (1998 )عميوفي دراسة قامت بيا 

مستوى تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث االساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية 

( 72)تـ اختيار عينة عشوائية عدد افرادىا .والتعميـ في لواء الغوار الشمالية في المغة العربية 

وقبؿ تنفيذ .طالبة (38)طالبا و (34)منيـ : طالبا وطالبة ،موزعيف في شعبتيف دراسيتيف 

درست احدى الشعب بطريقة التعمـ .التجربة اعدة الباحثة اختبارا تحصيميا في المغة العربية 

وتحميؿ  (ت)استخدمت الباحثة اختبار .التعاوني واالخرى بطريقة التعميـ التقميدي لمدة شيريف 

واظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية في . التبايف الثنائي لالجابة عف اسئمة الدراسة

التحصيؿ ،تعزى لمجنس لصالح الذكور،ووجود فروؽ ذات داللة احصائية ،تعزى لمتفاعؿ بيف 

. الجنس وطريقة التعميـ التعاونية 

 

 

بإجراء دراسة ىدفت الى فحص أثر استخداـ طريقة التعميـ التعاونى وفؽ  (1998 ) يكسؼوقاـ

فى تحصيؿ  (Learning together)وطريقة التعميـ الجمعي  (Jigsaw)نموذج جيجسو: نموذجيف

. طمبة الصؼ التاسع األساسى فى مادة الرياضيات واتجاىاتيـ نحوىا 

الممتحقيف بالمدارس الحكومية  (الذكور)وتكّوف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي 

( 192)والبالغ عددىـ  (1998-1997)فى مديرية التربية والتعميـ لمحافظة طولكـر لمعاـ الدراسي 

طالب  (104)شعب، بمغ عدد طالبيا  (3)تكونت عينة الدراسة مف . شعبة (31)طالبًا موزعيف عمى 
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قسمت إلى شعبتيف تجريبيتيف احداىما تطبؽ نموذج التعميـ التعاونى، وشعبة ضابطة تطبؽ التعميـ 

. التقميدي

وفؽ نموذجي  (وحدة اإلحصاء)حيث أعد الباحث مذكرات التحضير لممادة التعميمية 

، وقد استخدـ الباحث اختبار (Learning together)ونموذجي التعميـ الجمعي  (Jigsaw)جيجسو

وطبؽ الباحث مقياس . المعرفة القبمية وذلؾ مف أجؿ التحقؽ مف تكافؤ الشعب الثالثة قبؿ تنفيذ الدراسة

، وأعد الباحث ( فقرة20)االتجاه نحو الرياضيات قبؿ تنفيذ التجربة وبعدىا، وقد بمغ عدد فقراتيا 

: فقرة مف نوع االختبار مف متعدد، والثاني (30)اختبار المعرفة القبمية، ويتكوف مف : اختباريف، األوؿ

فقرة مف نوع االختيار مف متعدد، وسؤاليف مف نوع المقاؿ، ويشتمؿ  (20)اختبار تحصيمي، يتكوف مف 

مستويات التذكر والفيـ والتطبيؽ، وقد غطى االختبار وحدة دراسية، ىي وحدة اإلحصاء مف كتاب 

. الصؼ التاسع

:- وقد أظيرت نتائج الدراسة مايمي

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ تعزى لطريقة التعميـ، ولصالح الطريقة  -1

. التعاونية

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ الطمبة الذيف درسوا وفؽ نموذج  -2

. جيجسو، وتحصيؿ الطمبة الذيف درسوا وفؽ نموذج التعميـ الجمعي

 .عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو الرياضيات يعزى لطريقة التعميـ -3

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى اتجاىات طمبة الصؼ التاسع نحو تعمـ  -4

. الرياضيات ضمف كؿ طريقة منفردة بعد االنتياء مف تطبيؽ الدراسة
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دراسة ىدفت إلى فحص أثر طريقة االستقصاء في التحصيؿ الفوري  (1999) اشتيكة وأجرى

تكّوف مجتمع الدراسة مف طالب . والمؤجؿ لدى طمبة الصؼ التاسع في مادة التربية اإلسالمية

طالبا وطالبة موزعيف في أربع  (132)وطالبات مف الصؼ التاسع، حيث تكّونت عينة الدراسة مف 

ـّ اختيار شعبة مف الذكور وشعبة مف . شعب دراسية وتـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية، حيث ت

وبعد االنتياء مف التجربة، أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ . اإلناث لتدرسا بطريقة التّعميـ التعاوني

ذات داللة إحصائية في التحصيؿ الفوري والمؤجؿ بيف الطمبة الذيف درسوا وحدة الفقو في مادة التربية 

اإلسالمية بطريقة االستقصاء، والطمبة الذيف درسوىا بطريقة التعميـ التعاوني، لصالح المجموعة التي 

. درست بطريقة االستقصاء

 

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر طريقة التعميـ التعاوني في  (1999 ) ريافكما أجرى

التحصيؿ في الرياضيات، ومفيـو الذات األكاديمي لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي مقارنة بأثر 

تكّوف مجتمع الدراسة مف طالب وطالبات مف الصؼ الثامف األساسي في المدارس . الطريقة التقميدية

طالبًا  (2263)، والبالغ عددىـ 1999-1998الحكومية في مديرية تربية جنوب الخميؿ لمعاـ الدراسي 

شعب، بمغ عدد  (4)وتكّونت عينة الدراسة مف . مدرسة (22)شعبة في  (62)وطالبة موزعيف عمى 

بواقع شعبتيف ( مدرسة لمذكور ومدرسة لإلناث: )طالبًا وطالبة موزعيف عمى مدرستيف (140)طالبيا 

وقد اختار الباحث العينة بالطريقة العشوائية، وقد تـ تقسيـ العينة عمى مجموعتيف . في كؿ مدرسة

ـّ قياس تحصيؿ الطالب عمى اختبار تحصيمي  تجريبية وضابطة، وبعد انتياء التجربة بعد أسبوعيف، ت

ـّ قياس مفيوـ  (18)بعدي مف إعداد الباحث، تكّوف االختبار مف  فقرة مف نوع االختيار مف متعدد، وت

:- الذات األكاديمي بواسطة المقياس المّعد لو خصيصًا، وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي
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.  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ العممي تعزى إلى طريقة التدريس -

  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ العممي تعزى إلى الجنس ولصالح الذكور -

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس  -

 .والجنس

  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مفيـو الذات األكاديمي تعزى لطريقة التدريس -

 . عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مفيـو الذات األكاديمي تعزى لمجنس -

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مفيـو الذات األكاديمي تعزى لمتفاعؿ بيف الجنس  -

 .وطريقة التدريس

 

ىدفت إلى المقارنة بيف استخداـ أسموبي التعميـ  (2000 )اليرش كالمقدادموفي دراسة قاـ بيا 

. التعاوني والتعمـ الفردي في اكتساب الطالب عمى االحتفاظ بيا في جامعة اليرموؾ

طالبًا مف طالب البكالوريوس المسجميف في مساؽ الحاسوب في  (39)تكّونت عينة الدراسة مف 

طالبًا  (20)التربية في جامعة اليرموؾ، وقد وزع الطمبة عمى شعبتيف، الشعبة األولى تكّونت مف 

طالبًا ودرست بالطريقة الفردية، ومف ثـ  (19)ودرست بالطريقة التعاونية، والشعبة الثانية تكّونت مف 

ـّ إخضاع جميع أفراد العينة الختباريف  اختبار نظري واختبار عممي وذلؾ لقياس مدى اكتسابيـ )ت

لميارات استخداـ برنامج محرر النصوص، وقد تمت عممية إعادة تطبيؽ االختباريف عمى أفراد العينة 

بعد أسبوعيف مف انتياء التجربة لقياس مدى احتفاظ الطمبة لميارات برنامج محرر النصوص، وقد 

:- لتحميؿ النتائج، وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي (ت)أستخدـ اختبار 
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ػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط احتفاظ الطالب لميارات برنامج محرر النصوص 

، مع أنو وجدت فروؽ في االختبارات ككؿ لصالح المجموعة (النظري والعمؿ)في االختبار 

. التعاونية

ػ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط احتفاظ الطالب لميارات برنامج محرر النصوص 

. لصالح المجموعة التعاونية (النظرية والعممية) 

 

ىدفت الى فحص اثر استخداـ طريقة العمؿ في مجموعات (2000)عكضوفي دراسة قاـ بيا 

-وطريقة العمؿ الفردي في مختبر االحياء في تحصيؿ طمبة السنة الجامعية االولى في كمية العموـ

وتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة السنة الجامعية االولى .جامعة القدس واتجاىاتيـ نحو مادة االحياء 

طالبا (260)ـ والبالغ عددىـ 99/2000جامعة القدس لمعاـ الدراسي –الممتحقيف بكمية العمـو 

طالبا وطالبة مف المسجميف (43)وتكونت عينة الدراست مف . طالبة(91)طالبا و(169)وطالبة،منيـ

(.  101)لمادة االحياء العامة 

وقد تـ اختيار شعبتيف مف شعب مختبرات االحياء بالطريقة العشوائية البسيطة ،بحيث عدت 

االولى تجريبية ،وتدرس بطريقة المجموعات غير المتجانسة في التحصيؿ ،والثانية ضابطة وتدرس 

وقد تـ استخداـ .مف مجتمع الدراسة  (%16,5)وبمغت نسبة العينة .بطريقة التعميـ الفردي في المختبر 

االولى مقياس االتجاه نحو مادة االحياء،اذ تـ اعداد استبانة ليذا الغرض ،وقد غطت :اداتيف لمدراسة 

االتجاه نحو الميف المرتبطة بعمـ االحياء ،واالتجاه الى االحياء كمبحث :االستبانة خمسة مجاالت ىي

دراسي ،واالتجاه نحو الثقافة البيولوجية ،واالتجاه نحو العمؿ المخبري في مادة االحياء واالتجاه نحو 

واالداة .(0 81,)اىمية عمـ االحياء وارتباطو بحياة االنساف ،وقد بمغ معامؿ ثبات االستبانة 
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الثانية،كانت اختبار تحصيمي اعده الباحث لقياس تحصيؿ الطمبة بعد مرورىـ في الخبرة التعميمية ،اذ 

فقرات تعييف اسماء عمى (4)فقرات توفيؽ بيف عموديف،و(6)فقرة اختيار مف متعدد ،و(15)تكوف مف 

وبعد جمع البيانات ،تـ استخداـ .(0 ,71)االشكاؿ المرفقة ،وقد بمغ معامؿ االتساؽ الداخمي لالختبار 

طرؽ احصائية وصفية وتحميمية لتحميؿ البيانات ،اذ تمثمة الطرؽ الحصائية الوصفية في المتوسطات 

،ومعامؿ ارتباط (ت)الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وتمثؿ الطرؽ االحصائية التحميمية في اختبار 

:- واظيرت نتائج الدراسة ما يمي.بيرسوف 

  بيف متوسطات اداء الذكور ومتوسطات(= 0.05)وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند -1

. اداء االناث عمى مقياس االتجاه تعزى الى الجنس قبؿ المعالجة التجريبية ،ولصالح االناث

 في مستوى اتجاىات الطمبة نحو (= 0.05)عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند-2

. مادة االحياء تعزى لطريقة التدريس في المختبر بشكؿ مجموعات 

 في مستوى اتجاىات الطمبة نحو مادة (= 0.05)وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند-3

. االحياء تعزى لطريقة التدريس الفردي في المختبر ،وبشكؿ سمبي

 في مستوى اتجاىات الطمبة نحو مادة (= 0.05)وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند -4

 . (مجموعات،فردي)االحياء يعزى لطريقة التدريس في المختبر

 في متوسطات تحصيؿ الطمبة في (= 0.05)عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند-5

. مختبر االحياء تعزى لطريقة التدريس 

وفي ضوء ىذه النتائج اوصى الباحث باستخداـ طريقة التدريس في مجموعات لطمبة السنة 

. الجامعية االولى في كمية العمـو بيدؼ رفع مستوى اتجاىاتيـ نحو مادة االحياء 
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دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ التعميـ التعاوني إلدارة الفصؿ  (2001 )حريرموقد أجرى 

ىؿ توجد : وقد أجاب الباحث عف السؤاؿ الرئيسي الثاني. في تحصيؿ الطالب الدراسي بمحافظة جدة

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة تعزى لممستوى التحصيمي لمطالب في 

العموـ، والمغة اإلنجميزية، والتاريخ، والجغرافية، واإلمالء، والقواعد ؟ وقد أستخدـ : المقررات التالية

الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي باستخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

، وذلؾ لتحميؿ نتائج الدراسة التي حددت في مدرسة النصر األىمية بمحافظة (ت)المعيارية، واختبار 

( 1،2لمصؼ األوؿ المتوسط ) ىػ 1420/1421جدة التعميمية أو بالتحديد في الفصؿ الدراسي الثاني 

 لممجموعتيف التجريبية والضابطة وقد أظيرت نتائج الدراسة الطالب بمغت أربعيف طالباً ولمجموعة مف 

:- ما يمي

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في المستوى الدراسي  -

. العموـ، والمغة اإلنجميزية، واإلمالء، والقواعد: لمطالب في المواد الدراسية التالية

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة مف  -

 .خالؿ استخداـ معممي المواد أسموب التعميـ التعاوني في طريقة إدارة الفصؿ

وقد أوصى الباحث باقتراح وىو تصميـ فكرة استخداـ أسموب التعميـ التعاوني في مجاؿ العمؿ 

عطاء المعمميف المزيد مف التدريب عمى ىذا النوع مف أساليب إدارة الفصؿ الدراسي في  التربوي، وا 

. تطور أدائيـ الميني التربوي

 

، دراسة ىدفت إلى بحث أثر إستراتيجية التعميـ التعاوني في (2001 )أبك عيشةكما أجرى 

تحصيؿ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي الفوري والمؤجؿ في مادة البالغة العربية مقارنة بالطريقة التقميدية 
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ـ، وتكونت 2001تكوف مجتمع الدراسة مف طالب وطالبات الصؼ األوؿ الثانوي لعاـ . في األردف

طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي موزعيف في أربع شعب دراسية  (136)عينة الدراسة مف 

في مدرستيف باألردف، إذ يشكؿ نصؼ عدد أفراد العينة المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 

التقميدية، والنصؼ األخر يمثؿ المجموعة التجريبية التي درست بطريقة الدعـ التعاوني وقد تـ اختيار 

الشعب المراد إجراء الدراسة عمييا وفؽ متوسط عالمات الطمبة في مادة المغة العربية لمفصؿ الدراسي 

ـ، مف ثـ قسمت عشوائيًا إلى تجريبية وضابطة وقد أعد الباحث 2000/2001األوؿ مف العاـ الدراسي 

المادة التعميمية التي درست نظرية التعميـ التعاوني في وحده البديع في الكتاب المقرر لمصؼ األوؿ 

الثانوي، ودرست المجموعة الضابطة الموضوع نفسو بالطريقة التقميدية، وقد استخدـ الباحث اختبارا 

، (0.88)فقرة مف نوع االختيار مف متعدد،  وبمغ معامؿ الثبات لالختبار  (33)تحصيميًا مكونًا مف 

وبعد االنتياء مف تدريس الوحدة المذكورة طبؽ الباحث االختبار لقياس التحصيؿ الفوري لدى مجموعتي 

يومًا مف انتياء التجربة لقياس القدرة عمى االحتفاظ  (21)التجربة، وأعيد تطبيؽ االختبار نفسو بعد 

. بالتعمـ

:- كأظيرت نتائج الدراسة ما يمي

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات التحصيؿ الفوري والمؤجؿ تعزى لطريقة التعميـ _ 1

. (التجريبية)التعاوني لصالح المجموعة التعاو نية 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات التحصيؿ الفوري والمؤجؿ تعزى لمتفاعؿ بيف _ 2

. طريقة التدريس والجنس
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دراسة ىدفت إلى مقارنة أثر أسموب التعميـ التعاوني باألسموب  (2001 ) فكدةكما أجرت

التقميدي في التحصيؿ الدراسي، وعالقتو باالتجاه نحو الحاسب اآللي عند طالبات كمية التربية بجامعة 

الممؾ سعود خالؿ دراستيف لمقرر الحاسب اآللي وقد تضمنت إجراءات الدراسة استخداـ األسموب عمى 

: مجموعة تجريبية تـ تدريسيا باستخداـ أسموب التعميـ التعاوني، والمجموعة الثانية: مجموعتيف

وقد استخدـ في ىذه الدراسة قياساف األوؿ اختبار . المجموعة الضابطة تـ تدريسيا بالطريقة التقميدية

. لقياس التحصيؿ الدراسي، واآلخر استبانة لقياس االتجاه نحو الحاسب اآللي

:-      وقد تضمنت استبانة االتجاه أربعة محاور ىي

. الرأي تجاه الحاسب_ 1

. القمؽ مف الحاسب_ 2

. الوعي بأىمية الحاسب_ 3

. الخوؼ مف دراسة المقرر_ 4

األوؿ في بداية الفصؿ الدراسي، والذي نتج عنو عدـ وجود : وقد تـ تطبيؽ المقياسيف مرتيف

فروؽ ذات داللة إحصائية عند الطالبات سواء في معموماتيف عف الحاسب، أو في اتجاىيف نحوه، أو 

في خوفيف مف دراسة مقرر الحاسب اآللي، ولكف ظير تخوؼ كبير مف قبؿ أغمبية أفراد العينة في 

أما التطبيؽ الثاني فكاف في نياية الفصؿ الدراسي، وأظيرت النتائج . محور الخوؼ مف دراسة المقرر

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في كؿ مف مستوى التحصيؿ لمطالبات، وفي الثالثة محاور األولى 

الخوؼ مف " أما المحور الرابع . مف مقياس االتجاه نحو الحاسب وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية

فمـ يظير فرؽ ذو داللة إحصائية بيف المجموعتيف يعزى إلى أسموب التعميـ، غير أف " دراسة المقرر 

الفرؽ ظير في ارتفاع متوسط الدرجات ألغمب أفراد العينة ما بيف بداية الفصؿ الدراسي ونيايتو، األمر 
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الذي أكد عمى أف مجرد تعمـ الحاسب بغض النظر عف الطريقة المتبعة ساعد في تقميؿ الخوؼ مف 

أما األسموب التعاوني فكاف عاماًل مساعدًا في زيادة التحصيؿ الدراسي . الدراسة عف الحاسب اآللي

. وبناء اتجاه جيد نحو الحاسب اآللي

 

دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر الحاسوب التعميمي بطريقة التعميـ  (2001) ىديب وأجرت

التعاوني والتعميـ الفردي، مقارنة مع الطريقة التقميدية في التحصيؿ المباشر والمؤجؿ لطالبات الصؼ 

العاشر األساسي في قواعد النحو العربي في األردف، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات 

الصؼ العاشر األساسي الممتحقات في المدارس الحكومية التابعة لمنطقة أربد في الفصؿ الثاني مف 

. مدرسة  (43)طالبة موزعات عمى  (3389)ـ، وعددىف 2000/2001العاـ الدراسي 

( 90)أما عينة الدارسة فقد تـ اختيارىا مف مدرسة رابعة العدوية بصورة عشوائية، وتكونت مف 

طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي، حيث قامت الباحثة بتوزيعيف عمى ثالث مجموعات 

المادة التعميمية المتعمقة بقواعد النحو العربي  (ةاألولى والثاني)متساوية في العدد، ودرست المجموعتاف 

كؿ طالبة عمى جياز، والثانية مف : األولى بطريقة فردية )الخاصة بالمفعوؿ ألجمو باستخداـ الحاسوب 

، أما المجموعة الثالثة، فقد درست المادة التعممية نفسيا بالطريقة (ةخالؿ مجموعات تعاونية ثالثي

: التقميدية، وقد استخدمت الباحثة عدد مف األوراؽ تضمنت 

. برمجية تعميمية محوسبة تضمنت القواعد النحوية المتعمقة بموضوع المفعوؿ ألجمو_ 1

اختبار لقياس مدى ما تمتمكو الطالبات مف خبرات أساسية في قواعد النحو العربي ضرورية لتعمـ _ 2

. الخبرات المتعمقة بالمفعوؿ ألجمو
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 وبعدىا لقياس مستوى أداء طالبات العينة الدراسية المعالجةاختبار تحصيمي تـ استخدامو قبؿ _ 3

حيث بمغ معامؿ ثبات . المعرفي قبؿ وبعد دراسة المادة التعميمية المتعمقة بالمفعوؿ ألجمو

(. 0.73)، وثبات االختبار التحصيمي (0.91)االختبار

كذلؾ استخدمت مذكرات التحضير الخاصة بتدريس موضوع المفعوؿ ألجمو لطالبات المجموعة 

الدراسية الثالثة بطريقة تقميدية وقد تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى جميع أفراد العينة الدراسية بعد 

االنتياء مباشرة مف تعمـ المادة التعميمية المقررة، وكذلؾ تطبيؽ االختبار نفسو مرة أخرى عمى جميع 

أفراد العينة أيضًا بعد مرور أسبوعيف مف تطبيؽ المعالجة لقياس مدى احتفاظ الطالبات بالمعمومات 

. المتعمقة بالمادة التعميمية التي تمت دراستيا

:- وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ المباشر والمؤجؿ لطالبات مجموعتي الدراسة _ 1

. الحاسوبية الفردية والتقميدية ولصالح االختبار المباشر

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ المؤجؿ لطالبات المجموعات الدراسية الثالث تعزى _ 2

. لطريقة التعميـ،ولصالح الطريقة الحاسوبية التعاونية

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ المباشر لطالبات المجموعات الدراسية الثالث _ 3

. تعزى لطريقة التعميـ

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ الطالبات المباشر تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة _ 4

. التعميـ ومستوى التحصيؿ

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتفاعؿ بيف مستوى التحصيؿ وطريقة التعميـ في _ 5

.  تحصيؿ الطالبات المؤجؿ
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عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التحصيؿ المباشر والمؤجؿ لطالبات المجموعة _ 6

 .الحاسوبية التعاونية

 

دراسة ىدفت لمعرفة العالقة بيف دافعية التعميـ والتحصيؿ واالتجاه  (2003 )المغربيوأجرت 

نحو الدرسة لدى طمبة الصفيف الثامف والعاشر في المدارس الحكومية في مدينة اريحا تكونت عينة 

طالبًا وطالبًة تـ اختيارىا بشكؿ طبقي، وذلؾ في الفصؿ االوؿ مف العاـ الدراسي  (263)الدراسة مف 

األولى مقياس دافعية التعمـ، والثانية االتجاه نحو :  واستخدمت الباحثة أداتيف لمدراسة2002- 2001

المدرسة ،وكذلؾ تـ اعتماد المعدالت العامة لممواد الدراسية التي حصؿ عمييا الطمبة في نياية الفصؿ 

وأظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة . الثاني مف العاـ الماضي كمؤشرات عمى مستويات تحصيؿ الطمبة

 بيف دافعية التعمـ واالتجاه نحو المدرسة وبيف دافعية التعمـ (= 0.05)ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى

.  عمى دافعية التعمـ( = 0.05 )ومستوى التحصيؿ الدراسي، ولـ يكف لمجنس اثر داؿ إحصائيًا عند    
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 :الدراسات األجنبية:  انيان َ 

دراسة ىدفت إلى المقارنة بيف أثر كؿ  (Humphreys et al. ,1982) وزمالئو  ىمفريز أجرى

مف التعّميـ التعاوني والتنافس والفردي في تحصيؿ الطمبة في مادة العموـ في المرحمة الثانوية، ىذا 

باإلضافة إلى قياس اتجاىات الطمبة نحو طرؽ التّعميـ  الثالث عمى طمبة الصؼ التاسع األساسي في 

طالبًا وطالبة،  (44)وقد تكّونت عينة الدراسة مف . مدارس والية منيسوتا في الواليات المتحدة األمريكية

تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية، وكاف طالب العينة مف ذوي القدرات المتوسطة في التحصيؿ، وتـ 

. تصنيفيـ اعتمادًا عمى نتائج اختبار مقّنف طبؽ عمييـ، وىو يقيس التحصيؿ ويساعد في توزيع الطمبة

مف الطمبة اعتمادًا عمى اختبار مستوى لمطمبة، وقد كانت % 5وقد تـ استبعاد أعمى وأدنى 

:- المجموعات عمى النحو التالي

. طالباً  (15)وتضـ : المجموعة التعاونية- أ 

طالبًا  (14)وتضـ : المجموعة التنافسية- ب

. طالباً  (15)وتضـ : المجموعة الفردية- ج

وقد تـ إعطاء الطمبة المواضيع التي ليا عالقة بالحرارة والصوت، والطاقة النووية والضوء، وقد 

استمرت الدراسة مدة ستة أسابيع، وفي نياية كؿ وحدة، كاف الطمبة يخضعوف الختبار تحصيمي، وكاف 

يتـ تغيير المعمـ الذي يدرس المجموعة، ولكف معممًا واحدًا قاـ بتدريس وحدة الطاقة النووية لممجموعات 

. الثالث، ومعممًا آخرا قاـ بتدريس وحدة الحرارة نفسيا لممجموعات الثالث وىكذا

وبعد خضوع الطالب لالختبار التحصيمي النيائي في المجموعات، أعيد تطبيؽ اختبار 

وقد أعطي امتحاف قبمي لجميع أفراد العينة يقيس مدى تمكف . االحتفاظ بعد انتياء التجربة بأسبوع واحد
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الطمبة مف تجميع المفاىيـ األساسية ، واختبار االتجاىات تكّوف مف إستبانتيف لقياس اتجاىات الطمبة 

وقد أستخدـ تحميؿ التبايف المصاحب لمتأكد مف تكافؤ المجموعات . نحو طرؽ التدريس الثالث 

لدراسة الفروؽ الفردية  (ؼ)وتجانسيا قبؿ البدء بالتجربة، وأستخدـ تحميؿ التبايف األحادي لحساب قيمة 

. بيف متوسطات األداء عمى اختباري التحصيؿ واالتجاىات

:- وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

تفوؽ مجموعة التعميـ التعاوني عمى مجموعات التعميـ التنافسي والفردي، في األداء عمى اختبار - 

. عمى اختبار التحصيؿ ذاتو (α=0.05)االحتفاظ، بفارؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى 

أما نتائج مقياس االتجاىات فقد أظيرت أف طمبة التعميـ التعاوني قّوموا طريقة تدريسيـ بشكؿ - 

. إيجابي أكثر مف مجموعتي التعميـ التنافسي والفردي

 

دراسة ىدفت إلى معرفة ما إذا كاف  (Foster and penick, 1985 )فكستر كبنؾوقد أجرى 

ميمًا في تنمية اإلبداع أـ ال، مقارنة بالتعميـ الفردي لدى تالميذ  (المجموعات الصغيرة)التّعميـ التعاوني 

طالبًا، وقد تـ تقسيميـ إلى  (111)الصفيف الخامس والسادس االبتدائييف وقد تكّونت عينة الدراسة مف 

( 5-4)المجموعة األولى وىي المجموعة التجريبية، وقد شكمت مجموعة تعاونية تألفت مف : مجموعتيف

تالميذ والمجموعة الثانية وىي المجموعة الضابطة، وتعمؿ بشكؿ فردي وطبؽ اختبار تورانس 

(Torrance) وقد أظيرت نتائج الدراسة أف . لمتفكير اإلبداعي، وأجريت اختبارات أكاديمية أخرى

. االتجاه نحو اإلبداع كاف أكثر ايجابية لممجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة
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دراسة ىدفت إلى معرفة اثر طريقة التعميـ التعاوني  (Sengendo,1988 ) سينجندكوأجرى

باستخداـ الحاسوب في التحصيؿ المباشر والمؤجؿ لدى الطمبة في مادة العمـو واتجاىاتيـ نحو طريقة 

:- طالبًا وطالبة، تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف (38)تكّونت عينة الدراسة مف . التدريس

درست بطريقة التعميـ التعاوني باستخداـ الحاسوب، المجموعة الثانية     :   المجموعة األولى

. (المجموعة الضابطة)، درست بطريقة التعميـ الفردي باستخداـ الحاسوب (التجريبية)

:- وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

.  اتجاىًا أفضؿ مف اإلناث نحو طريقة التعميـ التعاونياأف الطمبة الذكور اظيرو -

. إف اتجاىات الطالبات نحو الطريقة الفردية كانت أفضؿ مف اتجاىات الذكور -

أف نتائج الطمبة في التحصيؿ المباشر والمؤجؿ في العمـو لممجموعة الفردية أفضؿ مف المجموعة  -

 .التعاونية

 

دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر طريقة التعميـ  (Sherman,1988 ) شيرمافكما أجرى

وقد تكّونت عينة . التعاوني لطمبة المرحمة الثانوية في مادة األحياء مقارنة بأثر طريقة التعمـ التنافسي

وقد أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طريقة . طالباً  (46)الدراسة مف 

التعميـ التعاوني وطريقة التنافسي، أي ال يوجد أفضمية لطريقة التعميـ التعاوني وطريقة التعميـ 

. التنافسي

دراسة حوؿ تأثير كؿ مف استخداـ المختبر في  (Kaestner,1988 ) كستنروقد أجرى

، ىذا باإلضافة إلى االتجاه نحو  مجموعات أو بصورة فردية في التحصيؿ األكاديمي في مادة العمـو

. المختبر عند طالب المرحمة الثانوية بوالية كارولينا الجنوبية
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:- وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

 أف التحصيؿ األكاديمي في مادة العمـو كاف أعمى لطالب المجموعة التجريبية التي تعمؿ بشكؿ  -

. مجموعات صغيرة في المختبر مف الطالب الذيف يعمموف بشكؿ فردي

 إف اتجاىات الطالب الذيف يعمموف بشكؿ جماعي في المختبر كاف أكثر إيجابية مف الطالب  -

 .الذيف يعمموف بشكؿ فردي، كما كانوا أكثر سعادة وراحة مف المجموعة التقميدية

 

ىدفت إلى معرفة أثر التعميـ التعاوني مقارنة  (Stockes,1990 ) ستككسوفي دراسة أجراىا

( 204)تكّونت عينة الدراسة مف . مع األسموب التقميدي في تّعمـ الرياضيات لمصؼ الثالث االبتدائي

، والمجموعة الضابطة درست (درست بالطريقة التعاونية)طالب لممجموعتيف، المجموعة التجريبية 

وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ الطمبة في  (بالطريقة التقميدية

كال المستوييف العالي والمنخفض بيف الطالب الذيف تعمموا بالطريقة التقميدية والطريقة التعاونية لصالح 

. الطريقة التعاونية

 

 بدراسة ىدفت الى فحص اثر طريقة التعميـ التعاوني في (Chapman,1991)شابمافوقاـ 

االستيعاب القرائي مقارنة بالطريقة التقميدية المباشرة ،لتحديد فيما اذا كانت الطريقة التعاونية اكثر 

طالبا في الصؼ التاسع في مدرستيف في (62)فاعمية في االستيعاب القرائي ،وتكونت عينة الدراسة مف 

طالبا تمقت التعميـ بطريقة مباشرة مف المعمـ ،في حيف  (33)،وتكونت المجموعة الضابطة مف (االلباما)

طالبا تـ تعميميا المقرر نفسو بطريقة تعاونية ،استغرقت مدة  (29)تكونت المجموعة التجريبية مف 

وقد . اختبر الطالب في االسبوع االخير منو كاختبار بعدي .كامال  (1988)التجريب العاـ الدراسي 



 45 

اظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية في متوسط عالمات الطمبة في المجموعة التجريبية اذ 

. كاف اعمى مف متوسط عالمات الطالب في المجموعة الضابطة 

 

دراسة ىدفت إلى معرفة اثر استخداـ طريقة التعميـ  (Sanders,1991 )ساندرزكما أجرى 

. التعاوني في حؿ المسائؿ الرياضية عند طمبة الصؼ السابع في مقاطعة نيوجيرسي

طالبًا مف طالب الصؼ السابع مف مدرستيف مختمفتيف في  (83)وقد تكّونت عينة الدراسة مف 

ىي المجموعة التجريبية وتضمنت : ىمقاطعة نيوجرسي موزعيف عمى مجموعتيف، المجموعة األوؿ

وقد أظيرت نتائج . طالباً  (37)ىي المجموعة الضابطة وتضمنت : والمجموعة الثانية. طالباً  (46)

. الدراسة تفّوؽ طمبة المجموعة التعاونية في حؿ المسائؿ عمى المجموعة الضابطة

 

دراسة ىدفت إلى معرفة أثر التعميـ التعاوني في تحصيؿ  (Koster,1991) ككستر وقد أجرى

وتكّونت عينة الدراسة مف .  مقارنة بأثر الطريقة التقميديةةالطمبة واتجاىاتيـ نحو الدراسات االجتماعي

. شعبتيف مف طمبة المرحمة الثانوية

. وىي المجموعة التجريبية، درست بطريقة التعميـ التعاوني: الشعبة األولى

. وىي المجموعة الضابطة، درست بالطريقة التقميدية: الشعبة الثانية

وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لممجموعة التجريبية ىذا باإلضافة 

إلى تحسف ممحوظ في التحصيؿ الدراسي لصالح المجموعة التجريبية، في حيف لـ تظير نتائج الدراسة 

. فروقًا ذات داللة إحصائية تعزى لطريقة التدريس
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في مجاؿ مقارنة فاعمية استخداـ الحاسوب التعميمي مف  (Li,1992 )ليوفي دراسة أجراىا 

طالبًا تـ  (480)خالؿ المجموعات التعاونية ذات الحجوـ المختمفة، حيث تكّونت عينة الدراسة مف 

وتـ استخداـ اختبار لقياس . توزيعيـ بشكؿ مجموعات ثنائية وثالثية ورباعية وخماسية وسداسية

التحصيؿ، وكذلؾ تـ استخداـ التسجيؿ الصوتي لقياس تفاعؿ الطمبة أثناء عممية التعميـ مف خالؿ 

. الحاسوب، كما تـ استخداـ مقياس اتجاىات الطمبة نحو الحاسوب حسب نمط ليكرت 

ػ :وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

طالب كانت أفضؿ في التحصيؿ األكاديمي  (3، 2)أف المجموعات التعاونية التي تألفت مف  -

. ىواالتجاىات والتفاعؿ المفظي مف المجموعات التعاونية األخر

 .أف المجموعات الثنائية كانت نتائجيا مقبولة -

طالب أو أكثر أثبتت عدـ فعاليتيا وبالتالي ينصح الباحث بعدـ  (5)أف المجموعات المكّونة مف  -

 .استخداميا

 

بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر انعكاسات التعميـ  (Okebukola,1992 )اكيبكككالوقد قاـ 

لممرحمة  (األحياء)وقد أجرى الدراسة عمى طمبة البيولوجيا . التعاوني بواسطة الخرائط المفاىيمية

طالبًا، تـ تقسيميـ إلى ثالث  (147)الثانوية المقبميف عمى التخرج، وتكونت عينة الدراسة مف 

:-  مجموعات وىي 

تستخدـ الخرائط المفاىيمية وحدىا  : المجموعة األولى -

 .تستخدـ الخرائط المفاىيمية مقترنة بالتعميـ التعاوني: المجموعة الثانية -

 .تستخدـ طريقة المحاضرة والعرض: المجموعة الثالثة -
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وقد أظيرت نتائج الدراسة اف المجموعة التي استخدمت الخرائط المفاىيمية مع التعميـ  -

 .التعاوني أفضميتيا عمى مثيالتيا

      

، ىدفت إلى معرفة اثر استخداـ (Burron et al. ,1993 )بكركف كزمالءهوفي دراسة أجراىا 

إستراتيجية التّعمـ التعاوني في مبحث العموـ الفيزيائية عمى مدرستي المرحمة المتوسطة مقارنة بالطريقة 

التقميدية في مستوى الكمية، باإلضافة إلى فحص واستقصاء أثر التّعمـ بالطريقة التعاونية عمى اتجاىات 

. الطمبة نحو مادة الفيزياء

ـّ اختيار العينة بالطريقة العشوائية، حيث ضمت العينة التجريبية  مشاركًا، تـ تقسيميا  (24)وت

(. مستوى عالي،متوسط، ضعيؼ)مجموعات، واحتوت كؿ مجموعة عمى جميع المستويات  (6)إلى 

 تعامؿ مع ، وجزء نظري(عمؿ مخبري)ىناؾ جزء عممي أسبوعًا، وكاف  (16)واستمرت الدراسة مدة 

وخالؿ ذلؾ تـ تعزيز الميارات التعاونية مف خالؿ النقاش، وتـ قياس . محتوى مادة الفيزياء والكيمياء

أما بالنسبة .  لممشاركة، وذلؾ بواسطة اختبار قبمي، وتحصيؿ لممادة المقررةيالتحصيؿ األكاديـ

لمميارات التعاونية فتـ تقييميا باستخداـ المالحظة، وقد أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات 

. داللة إحصائية بيف تحصيؿ الطمبة الذيف تعّمموا بالطريقة التعاونية وتمؾ التي تعممت بالطريقة التقميدية

أما بالنسبة لمسموكيات التعاونية، فقد أظير الطمبة الذيف درسوا بالطريقة التعاونية            

. سموكيات تعاونية أكثر مف الطمبة الذيف درسوا بالطريقة التقميدية (مجموعات)

وقد أوصى الباحثوف بضرورة إجراء دراسات حوؿ أثر المعززات الفردية وعالقتيا بتحصيؿ 

. الطمبة
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دراسة ىدفت إلى معرفة أثر التعميـ التعاوني في  (Lonning,1993) لكنينج كما أجرى

وتكّونت . التفاعالت المفظية والتحصيؿ ضمف نموذج لتغيير المفاىيـ في مادة العمـو لمصؼ العاشر

طالبًا وطالبة، وقد تـ تقسيـ الطمبة في بداية العاـ الدراسي إلى مجموعتيف أو الطمبة  (36)الدراسة مف 

وقد . (المجموعة الضابطة)التقميدية  (المجموعة التجريبية)الذيف طبقت عمييـ إستراتجية التعمـ التعاوني 

:- طّور الباحث أداتا قياس ىما

اختبار لفيـ المبادئ، وقد طّور لقياس تحصيؿ الطالب في فيـ المبادئ المقدمة : ى األداة األوؿ -

. في المقرر

مخطط التفاعؿ الشفيي، وقد طّور لتصنيؼ التعابير المفظية التي استخدميا بيف :  األداة الثانية -

 :-وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي. التالميذ في المجموعات

 أف الطمبة الذيف تعمموا بالطريقة التعاونية كانت نتائجيـ أعمى مف حيث التحصيؿ مف الطمبة  -

الذيف درسوا بالطريقة التقميدية، ىذا باإلضافة إلى استخداـ تفاعالت لفظية معينة يعتقد أنيا 

. ارتبطت بزيادة التعمـ

.  أف إستراتيجية التعمـ التعاوني عممت عمى تعزيز التعمـ وذلؾ بتغيير المفاىيـ -

 

 

ىدفت إلى معرفة  (Marshall and Watson,1995)مارشاؿ ككاتسكف وفي دراسة أجراىا 

أىمية العناصر المختمفة لمتعميـ التعاوني خاصة تمؾ التي يمكف معالجتيا عمميًا، والتي تتضمف 

مجموعات غير متجانسة، باإلضافة إلى الحوافز التعاونية عمى طمبة تخصص التربية األساسية في 

ـّ اختيار عينة الدراسة فبمغت . جامعة شرؽ كارولينا وشماليا منيا  (%90)طالبًا،  (116)حيث ت
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وقد أعطي اختبار قبمي لقياس المستوى ألفراد العينة قبؿ يوميف مف بدء تنفيذ الدراسة، وبعد . إناث

ـّ استخداـ اختبار تحصيمي، وقد تـ استخداـ اداة المالحظة الصفية  يوميف مف انتياء إجراءات الدراسة ت

وذلؾ لدراسة اىمية التعميـ التعاوني في المجموعات غير المتجانسة في التعميـ التعاوني مقابؿ التعميـ 

وقد أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعات التي درست . الفردي

بالطريقة التعاونية وبيف تمؾ التي لـ تّدرس بالطريقة التعاونية، وكذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

. إحصائية في التحصيؿ في مجموعة غير متجانسة والتعميـ الفردي

 

دراسة ىدفت إلى اختبار إستراتيجيات القراءة والتعميـ  (Hall,1995 ) ىكؿ   وقد أجرى

التعاوني في تذكر طمبة الصؼ الثامف لمنص مقارنة بالطريقة التقميدية، حيث تكّونت عينة الدراسة مف 

طالبًا مف طمبة الصؼ الثامف األساسي، بحيث قسموا إلى ثالث مجموعات ، المجموعة األولى  (145)

درست بالطريقة التقميدية، المجموعة الثانية درست بطريقة التعمـ مف خالؿ القراءة الموجية والنشاط 

والمجموعة الثالثة درست بطريقة التعميـ التعاوني، بحيث احتوت كؿ مجموعة عمى جميع . التقميدي

واستمر تطبيؽ الدراسة حوالي ستة . في القراءة (المستوى العالي والمتوسط والضعيؼ)المستويات 

أسابيع، تـ فييا تدريس ستة نصوص مف خالؿ تمؾ الفترة، وكاف متغير الدراسة ىو نسبة تذكر 

وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية في أسموب التعميـ التعاوني . الوحدات القرائية

بالنسبة لقراءات الطمبة لمنصوص بمستوى قدراتيـ وبمستوى أعمى مف قدراتيـ أيضًا، أما بالنسبة 

ألسموب القراءة الموجية فقد أظيرت نتائجيا بأنيا اقؿ فعالية في قراءة النصوص مف قبؿ الطمبة وكانت 

بمستوى أقؿ مف مستوى قدراتيـ، أما بالنسبة لقدرتيـ عمى استذكار المعمومات الواردة في النصوص 

. التي قاموا بقراءتيا فقد أثرت صعوبة النصوص ومستوى قراءة الطمبة عمى ذلؾ
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دراسة ىدفت إلى مقارنة دافعية طمبة المرحمة المتوسطة  (Coder,1999 ) ككدروقد أجرى

الذيف يدرسوف بطريقة النشاطات التعاونية بمجموعات متجانسة مف حيث مستوى الدافعية مقابؿ الذيف 

طالبًا مف الصؼ السادس، وقد  (43)تكّونت عينة الدراسة مف . يدرسوف في مجموعات غير متجانسة

استمرت التجربة ثمانية أسابيع، وثـ تطبيقيا خالؿ دروس فنوف المغة، وقد أظيرت نتائج الدراسة ما 

:- يمي

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في زيادة الدافعية لمتعّمـ بيف طالب المجموعة المتجانسة  -

. والغير متجانسة

 .ي زيادة في دافعية اغمب الطمبة لمتعمـ وزيادة في تحصيميـ األكاديـ -

 

دراسة ىدفت إلى تقييـ برنامج إلثارة  (Blades et al., 2000 )بمدز كزمالؤىاكما أجرت 

المعمومات المتجددة ): دافعية الطمبة لمتعمـ، ولزيادة االنضباط مف خالؿ التعمـ عف طريؽ كؿ مف

، وخالؿ تمؾ الفترة تـ (، والتعميـ التعاوني، والتيذيب االيجابي" Multiple Intelligences"المصادر

شعارىـ باألماف والثقة، وقد خضع طمبة المجموعات الثالث إلى مقابمة قبمية  جذب اىتماـ الطمبة وا 

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف برنامج التعميـ التعاوني قد خفض مف نسبة . وبعدية لقياس دافعيتيـ

. السموكيات الغير مرغوبة وزاد دافعية الطمبة لمتعمـ
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: الخالصة

يستدؿ مف استعراض الدراسات السابقة ، اف ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت اثر التعميـ 

التعاوني عمى تحصيؿ الطمبة وكذلؾ عمى احتفاظ الطمبة بالمعمومات ودافعيتيـ لمتعمـ، وقد أشارت 

بعض الدراسات الى تفوؽ طريقة التعميـ التعاوني عمى طريقة التعميـ التقميدي، في حيف لـ تجد دراسات 

اخرى فروؽ ذات داللة احصائية بيف التعميـ التعاوني والتعميـ التقميدي في التحصيؿ واالحتفاظ ودافعية 

. الطمبة لمتعمـ
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التي اظيرت نتائجيا  (1987)ومف الدراسات التي ايدت طريقة التعميـ التعاوني دراسة مرباح 

طريقة  (1992)وأيدت نتائج دراسة خندقجي . فعالية التعميـ التعاوني في العموـ عمى مستوى التحصيؿ

التعميـ التعاوني ، حيث أشارت تمؾ الدراسة الى اف عالمات الطمبة الذيف درسوا بالطريقة التعاونية 

. كانت اعمى مف عالمات الطمبة الذيف درسوا بالطريقة التقميدية في التحصيؿ

، حيث دلت نتائجيا عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية في (1998)وكذلؾ دراسة الدعيسي 

. المجموعتيف التجريبية والضابطة في التحصيؿ الكمي لصالح المجموعة التجريبية

، يوسؼ (1998)، النجار (1995)وقد ايدت طريقة التعميـ التعاوني دراسة كؿ مف القاعود 

، اكيبوكوال (,Sanders 1991)، ساندرز ( ,1990Stockes)، ستوكس (2001)، حريري (1998)

(Okebukola, 1992) وقد (1999)، ومف الدراسات التي تحدثت عف االحتفاظ دراسة اشتيوة ،

اظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية في التحصيؿ الفوري و المؤجؿ بيف الطمبة 

التي  (2000)لصالح المجموعة التي درست بطريقة التعميـ التعاوني، وكذلؾ دراسة اليرش والمقدادي 

بينت وجود فروؽ ذات داللة احصائية في متوسط احتفاظ الطالب لميارات برنامج محرر النصوص 

 داللة ذات فروق وجىد بيىث التي (2001)وكذلؾ دراسة ابو عيشة . لصالح المجموعة التعاونية

. التعميـ التعاوني  لطريقة جعزي والمؤجل الفىري الححصيل محىسطات في احصائية

ومف الدراسات التي اشارة نتائجيا في التحصيؿ المباشر و المؤجؿ في العمـو الى اف المجموعة 

(. Sengendo, 1988)الفردية افضؿ مف المجموعة التعاونية دراسة سينجندو 

التي اظيرت وجود فروؽ ذات  (1993)ومف الدراسات التي تحدثت عف الدافعية دراسة قطامي 

عمى دافعية (الجنس،مستوى االنجاز،مفيـو الذات االكاديمية)داللة احصائية لمتغيرات الدراسة المستقمة 

التي أظيرت وجود تبايف في دافعية التعمـ والتحصيؿ  (1997)وكذلؾ دراسة العيدة .التعمـ لمطمبة 
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وجود عالقة  (2003)لمطمبة بحسب تخصصاتيـ ، باالضافة الى ىذه الدراسة بينت دراسة المغربي 

ارتباطية دالة احصائيا بيف دافعية التعمـ واالتجاه نحو المدرسة ، وبيف دافعية التعمـ ومستوى التحصيؿ 

. الدراسي ، ولـ يكف لمجنس اثر داؿ احصائيا عمى دافعية التعمـ 

اما الدراسات التي اشارت نتائجيا الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف التعميـ 

التي أشارت نتائجيا إلى عدـ وجود  (1999)التعاوني والتعميـ التقميدي مف حيث التحصيؿ دراسة رياف 

 Burron et) )كذلؾ دراست بوروف وزمالئو . فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لطريقة التدريس 

al.,1993 التي أظيرت نتائجيا عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف تحصيؿ الطمبة الذيف تعمموا 

وباالضافة الى تمؾ الدراسات كانت نتائج . بالطريقة التعاونية وتمؾ التي تعممت بالطريقة التقميدية 

 Blades) ، بمدز وزمالؤىا  (Marshall and Watson,1995)واطسوف ومارشاؿ :دراسة كؿ مف 

et al.,2000)تبيف ذلؾ .

 

 

 

الفصؿ ال الث 

الطريقة كاإلجراءات 

 

     منيج الدراسة 

     مجتمع الدراسة 

     عينية الدراسة 
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     أدكات الدراسة 

     متغيرات الدراسة 

     تصميـ الدراسة 

     آلية تنفيذ الدراسة 

     المعالجة اإلحصائية 

 

 

 

 

 

 

 

الفصؿ ال الث 

الطريقة كاإلجراءات 

 التي قامت بيا الباحثة الختبار عينة الدراسة، تتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا لمطريقة واإلجراءا

وأدوات الدراسة المستخدمة، وكيفية التحقؽ مف صدؽ أدوات الدراسة وثباتيا، كما يتناوؿ ىذا الفصؿ، 

.  وصفًا لتصميـ الدراسة، ولممعالجات اإلحصائية التي اتبعت في تحميؿ البيانات واستخراج النتائج
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: منيج الدراسة

 اتبعت الباحثة في دراستيا المنيج التجريبي لمناسبتو لطبيعة الدراسة، إذ يقـو البحث التجريبي 

. عمى نظرة متعمقة لمفروض التي يحاوؿ العمؿ عمى التحقؽ منيا، كما أف نتائجيا دقيقة

 

: مجتمع الدراسة

تكّوف مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ السادس االبتدائي وطالباتو في المدارس 

ـ في الفصؿ الدراسي 2005-2004الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميـ في القدس لمعاـ الدراسي 

طالبًا  (418)، طالبًا وطالبة ، منيـ (1144)األوؿ، إذ بمغ عدد طالب الصؼ السادس وطالباتو 

. طالبة (726)و

 

 عينة الدراسة

 (أ)مدرسة االيتاـ :   تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العنقودية، اذ وقع االخيار عمى مدرستيف

طالبًا  (118)وتكونت عينة  الدراسة مف . لمبنات في مدينة القدس (ج)لمبنيف، ومدرسة الفتاه الالجئة 

( أ)طالبة، موزعيف في أربع شعب دراسية شعبتيف في مدرسة األيتاـ  (52)طالبًا و (66)وطالبة، منيـ 

لمبنات ، حيث درست الشعبة األولى بالطريقة التعاونية  (ج)لمبنيف، وشعبتيف في مدرسة الفتاة الالجئة 

في كال  (المجموعة الضابطة)، ودرست المجموعة الثانية بالطريقة التقميدية (المجموعة التجريبية)

. المدرستيف
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أما عدد . طالباً  (32)والمجموعة الضابطة  (34)وقد بمغ عدد الطالب في المجموعة التجريبية 

( 25)طالبة، وعدد الطالبات في المجموعة الضابطة  (27)الطالبات في المجموعة التجريبية فقد بمغ 

. توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المعالجة والجنس (1)طالبة، ويبيف الجدوؿ 

تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المعالجة كالجنس  (1)الجدكؿ رقـ 

                   نكع المعالجة  
 (الجنس)

تجريبية 
 (مجمكعات في الصؼ)

ضابطة 
 (تقميدم في الصؼ)

المجمكع 

 66 32 34ذكور 
 52 25 27إناث 

 118 57 61المجموع 
 

. مف عدد أفراد مجتمع الدراسة ( %10)وبمغت  نسبة العينة 

 

 

 :استخدمت الباحثة أداتيف لمدراسة ىما: أدكات الدراسة

 :اختبار التحصيؿ- 1

. أسئمة مف نوع التصنيؼ (4)فقرة مف نوع االختيار مف متعدد و  (20)تكّوف االختبار مف 

وقد صمـ االختبار بيدؼ قياس التحصيؿ، واالحتفاظ في مادة العمـو لمصؼ السادس األساسي 

وقد صمـ االختبار بالمغة العربية، ليتناسب ولغة التدريس المتبعة في . (العناصر، والقوة)في وحدتي 

ـّ إتباع الخطوات التالية في . المدارس الحكومية التابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية في القدس حيث ت

:- إعداد االختبار
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 السابقتيف         فتحميؿ محتوى مادة العمـو لمصؼ السادس االساسي الجزء األوؿ، لموحدتي -1

. وذلؾ بيدؼ توزيع األسئمة (العناصر، القوة)

ـّ تغطية  (20)صياغة فقرات االختبار البالغ  -2 فقرة مف نوع االختيار مف متعدد بأربع بدائؿ لمفقرة، وت

 .باقي الفقرات بأسئمة التصنيؼ

أما . وقد بحث السؤاؿ األوؿ تصنيؼ المواد مف حيث كونو عنصرًا، مركبًا أو مخموطاً 

السؤاؿ الثاني مف التصنيؼ فقد بحث في تصنيؼ العناصر مف حيث الممعاف إلى عناصر ليا لمعاف 

. وعناصر ليس ليا لمعاف

والسؤاؿ الثالث مف التصنيؼ فقد تعامؿ مع المسائؿ الرياضية لمفيـو السرعة، وقد تـ في كؿ مرة 

البحث عف مجيوؿ معيف وحّمو وذلؾ باالستفادة مف قانوف السرعة الذي يساوي المسافة عمى الزمف، 

وفي كؿ مرة كاف المجيوؿ يتغير بحسب المطموب مف )وقاـ الطالب والطالبات بإيجاد المجيوؿ 

وأخيرًا سؤاؿ التصنيؼ الرابع وقد تناوؿ عممية تصنيؼ بعض العناصر إلى فمزات والفمزات، . (السؤاؿ

. اختبار التحصيؿ (2)وذلؾ باالستناد والرجوع إلى خصائص كؿ مف الفمزات والالفمزات، ويبيف الممحؽ 

 

: مقياس الدافعية- 2

قامت الباحثة ببناء مقياس الدافعية اعتمادًا عمى الدراسات السابقة ذات العالقة بدافعية التعمـ 

وكذلؾ مقياس دافعية  (Baker& Sirgk, 1984)وقد استعانت بمقياس دافعية التعمـ لبيكر وسيرجؾ 

(. 2003)التعمـ والتي قامت بإعداده المغربي 

فقرة مصاغة بطريقة  (12)فقرة،  (20)     بمغ عدد فقرات الصورة النيائية لمقياس الدافعية 

. مقياس دافعية التعمـ (1)فقرات مصاغة بطريقة إيجابية، ويبيف الممحؽ  (8)سمبية و 
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:- ذي الخمس درجات لمحكـ وىي (ليكرت)  وقد صيغت فقرات المقياس وفؽ مقياس 

. موافؽ بشدة وتعطى خمس درجات إذا كانت الفقرة إيجابية، ودرجة واحدة إذا كانت الفقرة سمبية -

 .موافؽ، وتعطي أربع درجات إذا كانت الفقرة إيجابية، درجتيف إذا كانت الفقرة سمبية -

 .محايد، وتعطى ثالث درجات، سواء أكانت الفقرة إيجابية أـ سمبية -

 معارض، وتعطي درجتيف إذا كانت الفقرة إيجابية، وأربع درجات إذا كانت الفقرة سمبية -

. معارض بشدة، وتعطى درجة واحدة إذا كانت الفقرة إيجابية، وخمس درجات إذا كانت الفقرة سمبية

 

 

: صدؽ محتكل أدكات القياس ك باتيا

:- صدؽ اختبار التحصيؿ ك باتو -1

 مف صدؽ االختبار، تـ عرضو عمى لجنة محكميف في جامعة القدس ومعممي العمـو في القدس ؽلمتحؽ

، وطمب مف المحكميف وضع مالحظاتيـ عمى فقرات االختبار مف حيث مالءمتيا لالختبار، (3ممحؽ )

ـّ التعديؿ، واستقر االختبار عمى . وصياغتيا المغوية والعممية فقرة  (20)وبعد األخذ برأي المحكميف ت

 أـتصنيؼ المواد مف حيث كونيا عنصرًا، أـ مركبًا، : أسئمة تصنيؼ وىي (4) مف متعدد، و راختيا

مخموطًا، وتصنيؼ العناصر مف حيث الممعاف إلى عناصر ليا لمعاف وعناصر ليس ليا لمعاف، أما 

ـّ في كؿ مرة البحث عف مجيوؿ معيف وحّمو وذلؾ  السؤاؿ الثالث فكاف تطبيؽ لمفيوـ السرعة، وت

باالستفادة مف قانوف السرعة الذي يساوي المسافة عمى الزمف، وكذلؾ تصنيؼ بعض العناصر إلى 

ـّ التأكد مف ثبات  فمزات وال فمزات، وذلؾ باالستناد إلى خصائص كؿ مف الفمزات والالفمزات، و ت

عادة التطبيؽ  ، حيث تـ تطبيؽ االختبار عمى شعبة مف (Test-retest)االختبار عف طريؽ التطبيؽ وا 
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طالبة، وأعيد  (25)طمبة الصؼ السادس االساسي مف خارج عينة الدراسة، إذ بمغ عدد طالباتيا 

،وىذه القيمة (0.81)تطبيؽ االختبار بعد أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ، حيث بمغ معامؿ إرتباط بيرسوف 

. مقبولة تربويا

 

. صدؽ مقياس دافعية التعمـ ك باتو -2

يعني صدؽ مقياس دافعية التعمـ، أي أف تكوف فقرات المقياس قادرة عمى قياس ما تيدؼ إلى    

اذ قامت الباحثة بعرض مقياس دافعية التعمـ عمى مجموعة مف المحكميف . قياسو وال تقيس شيء آخر

أعضاء الييئة التدريسية في قسـ ) والخبرة والكفاءة، ومف تخصصات مختمفة صمف ذوي التخص

وتـ األخذ . (3الممحؽ)باإلضافة إلى جامعة القدس المفتوحة  (الدراسات العميا في التربية بجامعة القدس

بآراء المحكميف، حيث أكد المحكموف أف طمبة الصؼ السادس االساسي قادروف عمى االستجابة 

لمفقرات، وقد جرى تعديؿ المقياس حسب آراء المحكميف، ولمتأكد مف ثبات المقياس فقد تـ تطبيقو عمى 

عينة استطالعية مكّونة مف طمبة شعبة واحدة مف مجتمع الدراسة، وخارج مجموعتي الدراسة التجريبية 

طالبة، وقد تـ حساب معامؿ ثبات األداة عف طريؽ االختبار  (25 )اوالضابطة، والبالغ عدد أفراده

عادة االختبار  عمى نفس الطمبة بعد أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ، حيث بمغ معامؿ  (Test-retest)وا 

. ويعتبر ىذا المعامؿ صالحًا لغرض إجراء الدراسة (0.85)بيف التطبيقيف  (Pearson)ارتباط بيرسوف 

 

 :تكافؤ مجمكعات الدراسة
قاـ الباحثة بالتأكد مف  (التجريبية والضابطة)بعد أف تـ االختيار العشوائي لمجموعات الدراسة 

عمى  (القبمي)تكافؤ مجموعات الدراسة فيما يتعمؽ بالتحصيؿ، إذ قاـ الباحثة بتطبيؽ اختبار التحصيؿ 
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مجموعات الدراسة، وتـ التأكد مف تكافؤ المجموعات مف خالؿ تطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف الثنائي 

(Tow way Analysis of Variance)  لمكشؼ فيما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند

، في تحصيؿ مجموعتي الدراسة ، او الجنس، او التفاعؿ (α=0.05)مستوى الداللة اإلحصائية 

وتعد ىذه الخطوة ضرورية لمتحقؽ مف تكافؤ مجموعات الدراسة في التحصيؿ قبؿ البدء بتطبيؽ . بينيما

. نتيجة التحصيؿ القبمي لمجموعات الدراسة (2)الدراسة، ويبيف الجدوؿ 

 

( 2)الجدوؿ 
نتائج تحميؿ التبايف الثنائي الداء الطمبة عمى اختبار التحصيؿ القبمي 

 P (ؼ)متكسط المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف  

 0.27 1.22 10.4 1 10.4أسموب التدريس 
 0.47 0.52 4.4 1 4.4الجنس 
 0.51 0.42 6.6 1 6.6التفاعؿ 
  8.5 8.5 107 911الخطأ 

     المجموعة 
 0.27تساوي  (P)وقيمة  (1.22)السموب التدريس تساوي ( ؼ)أف قيمة  (2)يتبيف مف الجدوؿ

، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات (α=0.05)وىي ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 (المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة)داللة إحصائية بيف متوسطات عالمات مجموعات الدراسة 

تعزى السموب التدريس، ويبيف ايضا عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعود الى الجنس او التفاعؿ 

بيف طريقة التدريس والجنس، وىذا يؤكد تكافؤ مجموعات الدراسة مف حيث التحصيؿ قبؿ البدء 

. بالمعالجة التجريبية

وكذلؾ تـ التأكد مف تكافؤ مجموعات الدراسة فيما يتعمؽ دافعية التعمـ، إذ قاـ الباحثة بتطبيؽ 

مقياس دافعية التعمـ عمى مجموعات الدراسة، وتـ التأكد مف تكافؤ المجموعات مف خالؿ تطبيؽ 
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لمكشؼ فيما إذا كاف ىناؾ  (Tow way Analysis of Variance)اختبار تحميؿ التبايف الثنائي 

، في دافعية التعمـ تعود (α=0.05)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

.  ذلؾ (3)لمجموعتي الدراسة ، او الجنس، او التفاعؿ بينيما ، ويبيف الجدوؿ 

 

 
( 3)الجدوؿ 

نتائج تحميؿ التبايف الثنائي الداء الطمبة عمى مقياس الدافعية القبمي 
 P (ؼ)متكسط المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف  

 0.83 0.046 1.89 1 1.89أسموب التدريس 
 0.1 2.67 109 1 109الجنس 
  0.07 3.4 140 1 140التفاعؿ 
   41 109 4474الخطأ 

     المجموعة 
تساوي  (P)وقيمة  (0.046)السموب التدريس تساوي ( ؼ)أف قيمة  (3)يتبيف مف الجدوؿ

، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود (α=0.05) وىي ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.83

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات عالمات مجموعات الدراسة تعزى السموب التدريس، ويبيف 

الجدوؿ ايضا عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعود الى الجنس او التفاعؿ بيف طريقة التدريس 

. والجنس، وىذا يؤكد تكافؤ مجموعات الدراسة مف حيث دافعيتيـ لمتعمـ قبؿ البدء بالمعالجة التجريبية

 

:- تصميـ الدراسة

، (ذكور)تـ تصميـ الدراسة التجريبية عمى أساس مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة 

، إذ تـ تدريس المجموعة التجريبية بأسموب التعمـ (إناث)ومجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة 
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التعاوني، وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية لذا فقد صممت الدراسة بالصورة التالية لكؿ 

:- ثمف الذكور واإلنا

O1   O2   X   O3   O4  O5 
.  المعالجة التجريبيةX حيث

O1 نتائج اختبار التحصيؿ القبمي .

O2 نتائج مقياس دافعية التعمـ القبمي .

O3 نتائج اختبار التحصيؿ البعدي .

O4 نتائج مقياس دافعية التعمـ البعدي .

O5نتائج اختبار االحتفاظ  .

، (التعمـ التعاوني)تكّونت عينة الدراسة مف مجموعة تجريبية تّدرس بطريقة المجموعات 

. ومف مجموعة ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية

ـّ قياس الدافعية لمطمبة عند بداية الدراسة، وذلؾ لفحص داللة الفروؽ في الدافعية بيف  وقد ت

المجموعتيف التجريبية والضابطة، وفي نيايتيا لفحص مدى التغير في الدافعية نتيجة استخداـ 

ـّ قياس تحصيؿ الطمبة في نياية الدراسة . أنماط تدريس مختمفة، وقد ت

 :-متغيرات  الدراسة  

. المتغير المستقؿ. 1

:- طريقة التدريس كىي بمستكييف

.                            التعميـ التعاوني

.                            التعميـ التقميدي
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  :-الجنس كلو مستكياف: المتغير المعدؿ. 2

                            ذككر 

                            إناث 

. المتغير التابع. 3

 .                 التحصيؿ في العموـ

 .                 االحتفاظ

 .                   دافعية الطمبة لمتعمـ

 

 

:- إجراءات الدراسة

ـّ  .ـ2004/2005بدأت الباحثة تطبيؽ الدراسة في بداية الفصؿ األوؿ لمعاـ الدراسي  وبعد أف ت

االختيار العشوائي لشعبتي الدراسة لممدرستيف، بحيث اختيرت الشعبة األولى لتكوف التجريبية والتي 

تدرس بطريقة التعمـ التعاوني، والشعبة الثانية لتكوف الضابطة وتعمؿ بشكؿ تقميدي، وذلؾ في كال 

، وذلؾ مف خالؿ حساب (التجريبية والضابطة)المدرستيف بعد التأكد في تكافؤ مجموعتي الدراسة 

لمتحصيؿ القبمي ودافعية التعمـ القبمي  (ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

. ـ2004/2005لعالمات الطمبة في مادة العمـو لمصؼ السادس االساسي لمعاـ الدراسي 

 

:- (الطريقة التعاكنية)إجراءات الدراسة 
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ـ إلى مجموعات 2004/2005تـ تقسيـ الطمبة في الشعبة التجريبية منذ بداية الفصؿ األوؿ 

بحيث  (سواء طالب اـ طالبات) مف الطمبة 4- 3غير متجانسة التحصيؿ، تتكوف كؿ مجموعة مف 

، وقد تـ إتباع األسموب (مرتفع، متوسط، منخفض)ضمف كؿ مجموعة مستويات تحصيؿ مختمفة 

. التالي في التعامؿ مع المجموعات

تـ توزيع المجموعات المتنوعة التحصيؿ، وبقي ىذا الترتيب حتى نياية مدة الدراسة، وكانت تراعى  -

. مشكمة الغياب في ذلؾ

تـ تعييف قائد المجموعة وتغيره بشكؿ دوري سواء لمطالب او الطالبات، وقد تـ تحفيز الطمبة عمى  -

المشاركة ضمف المجموعة، وقد تضمف عمؿ قائد المجموعة استعراض خطوات العمؿ في المجموعة 

 .وتوزيع األدوار عمى الطمبة

معمـ الصؼ كاف يعطي شرحًا لمدرس، وكاف الدرس يتضمف جزءًا عمميًا وجزءًا نظريًا، ففي الجزء  -

يجاد الحموؿ  .العممي كانت تعطى التعميمات لمطمبة وكيفية العمؿ وا 

خالؿ عمؿ المجموعات، يتـ متابعة تقدـ المجموعات عف بعد، وتعزيز المجموعات وتقديـ  -

 .المساعدة عند طمب ذلؾ

وبعد االنتياء يتـ إجراء نقاش بيف مجموعات الصؼ المختمفة الستعراض عمؿ كؿ مجموعة،  -

 . مف اآلراء المتنوعةةواالستفاد

 

:- إجراءات التدريس التقميدم

إذ يتـ التدريس في الصؼ بنفس الطريقة ونفس الشرح والمعمومات التي تطبؽ في المجموعة 

التعاونية ولكف ىنا يتـ عمؿ كؿ طالب وحده بدوف تقديـ أي مساعدة أو القياـ بعممية التعاوف مف قبؿ 

. زمالئو، ويتـ تعزيز الطالب بشكؿ منفرد عف بقية زمالئو
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: جمع البيانات

 مف الدراسة، والتي استمرت ستة أسابيع، تـ تطبيؽ اختبار التحصيؿ النيائي عمى ءبعد االنتيا

المجموعتيف التجريبية والضابطة معًا وفي نفس الوقت، وقد أشرفت الباحثة عمى سير االختبار 

لمشعبتيف بالتعاوف مع معمـ الصؼ، وبعد أسبوعيف مف تطبيؽ االختبار التحصيمي تـ تطبيؽ اختبار 

وقد قامت الباحثة بتصحيح االختبارات، وجمع .  لقياس مدى احتفاظ الطمبة بالمفاىيـ األساسيةظاالحتفا

. العالمات والحصوؿ عمى النتائج

 

:- المعالجة اإلحصائية

استخدمت الباحثة طرقًا إحصائية وصفية وتحميمية لمعالجة البيانات التي تـ جمعيا وتفسيرىا 

 المعيارية، أما الطرؽ ت الوصفية باستخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافاةوتمثمت الطرؽ اإلحصائي

:- اإلحصائية التحميمية فتمثمت بما يمي

. اختبار تحميؿ التبايف الثنائي -

(. Pearson)معامؿ ارتباط بيرسوف  -
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الفصؿ الرابع 

نتائج الدراسة   

 

 النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األكلى

 النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية ال انية

 النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية ال ال ة
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الفصؿ الرابع 
  نتائج الدراسة

 

أثر أسموب التعميـ التعاوني في التحصيؿ واالحتفاظ ودافعية ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في 

ولإلجابة عف . مقارنة باألسموب التقميديالتعمـ لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في مدارس القدس 

اختبار التحصيؿ ومقياس )أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا الصفرية، تـ بناء وتطوير أدوات الدراسة 

ولتحميؿ البيانات . 2004/2005، وقد تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي (الدافعية

ويتضمف ىذا الفصؿ وصفًا . اإلحصائية التي جمعت تـ استخداـ طرؽ إحصائية وصفية وتحميمية

. تفصيميًا لنتائج الدراسة مرتبة حسب تسمسؿ فرضيات الدراسة

 

 : النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األكلى
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بيف متوسطات  (α = 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :األكلى الفرضية

درجات الطمبة في اختبار التحصيؿ تعزى لطريقة التدريس او الجنس أو التفاعؿ بيف طريقة 

. التدريس والجنس

 لمكشؼ فيما ( Two way Anova)تحميؿ التبايف الثنائي الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ 

بيف متوسطات درجات  (= 0.05)إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيؿ تعزى لطريقة التدريس ، أو الجنس، او التفاعؿ بيف طريقة 

تحميؿ نتائج و ، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،(5)، (4)وؿ ابيف الجدتو، التدريس والجنس

 .التبايف الثنائي

 
 
( 4)الجدوؿ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمجموعات الدراسة في التحصيؿ 
االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة  

أسموب 
التدريس 

 11 41 59التجريبية 
 14 36 56الضابطة 

 12 31 63ذكور الجنس 
 67 47 52اناث 

 
( 5)الجدوؿ 

 الطمبة في اختبار التحصيؿ تحميؿ التبايف الثنائي الداءنتائج 
 P (ؼ)متكسط المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف  

* 0.022 5.4 460 1 460أسموب التدريس 
* 0.00 81.4 6970 1 6970الجنس 
 0.09 3 254 1 254التفاعؿ 
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   85 110 9397الخطأ 
     المجموعة 

 (= 0.05)ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة * 
أي  (= 0.022P)، وأف (5.4)  لطريقة التدريس كانت(ؼ)أف قيمة  (5)يتضح مف الجدوؿ 

 وىذا يعني وجود فروؽ ذات داللة احصائية في التحصيؿ ،(= 0.05)أنيا ذات داللة إحصائية عند 

 وكذلؾ كانت. اف الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية (4)تعود لطريقة التدريس، ويتبيف مف الجدوؿ 

، ويتبيف (= 0.05)أي أنيا ذات داللة إحصائية عند  (= 0.00P )أف، و(81.4) لمجنس (ؼ)قيمة 

 فقد كانت اف الفروؽ لصالح االناث، اما بالنسبة لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس (4)مف الجدوؿ 

. (= 0.05)ذات داللة إحصائية عند ليست أي أنيا  (= 0.09P )كانت، و(3) تساوي (ؼ)قيمة 

وىذا يعني أف أسموب التعمـ التعاوني كاف ذا أثر في زيادة تحصيؿ الطمبة مقارنة بالطريقة التقميدية، 

مما أدى إلى رفع مستوى تحصيؿ الطمبة الذيف درسوا بواسطتيا، وذلؾ مف خالؿ استغالؿ قدرات 

الطمبة في المجموعة الواحدة، بحيث يستفيد الطمبة مف بعضيـ البعض ويتعاونوف في إجراء التجارب 

والتوصؿ إلى النتائج فيؤدي ذلؾ إلى تعزيز ثقة الطالب بنفسو، ويستفيد مف غيره مف الطمبة وبالتالي 

عمى . رفع مستوى تحصيؿ المجموعة، فيقبؿ أفراد المجموعة الواحدة بدافعية عالية الستغالؿ قدراتيـ

.  عكس المجموعة التقميدية الذيف يعمموف كؿ طالب منيـ عمى حدة بدوف التعاوف مع زمالئو

صباريني وخصاونو  (1987)وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كؿ مف مرباح 

، وتعارضت (1998)، وصفي (1998)، النجار (1998)، الدعيس (1992)، خندقجي (1991)

،  (Sherman,1988)، (1999)، رياف (1998)نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة عبابنو 

(Marshal& Watson,1995) . اما فيما يتعمؽ بالفروؽ في الجنس لصالح االناث فتفسر الباحثة
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ذلؾ بجدية الطالبات في الدراسة والتزاميف بالتعميمات التي تصدر مف المعممات اكثر مف التزاـ الذكور، 

. حيث يظير الذكور رفضًا لمتعميمات التي تصدر مف المعمميف

 
بيف متوسطات  (α = 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :ال انية الفرضية

درجات الطمبة في اختبار االحتفاظ تعزى لطريقة التدريس او الجنس أو التفاعؿ بيف طريقة 

. التدريس والجنس

 لمكشؼ فيما ( Two way Anova)تحميؿ التبايف الثنائي الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ 

بيف متوسطات درجات  (= 0.05)إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيؿ تعزى لطريقة التدريس ، أو الجنس، او التفاعؿ بيف طريقة 

تحميؿ نتائج و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، (7)، (6)وؿ ابيف الجدتو، التدريس والجنس

 .التبايف الثنائي

( 6)الجدوؿ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمجموعات الدراسة في االحتفاظ 

االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة  
أسموب 
التدريس 

 12 41 59التجريبية 
 13 36 53الضابطة 

 12 32 60ذكور الجنس 
 7 46 52اناث 

 
 

( 7)الجدوؿ 
 تحميؿ التبايف الثنائي الداء الطمبة في اختبار االحتفاظنتائج 

 P (ؼ)متكسط المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف  
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* 0.008 7.3 740 1 740أسموب التدريس 
* 0.00 55 5570 1 5570الجنس 
 0.08 3.1 322 1 322التفاعؿ 
   101 108 10918الخطأ 

     المجموع 
 (= 0.05)ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة * 

أي  (= 0.008P)، وأف (7.3)لطريقة التدريس كانت ( ؼ)أف قيمة  (7)يتضح مف الجدوؿ 

اف الفروؽ لصالح المجموعة  (6) ويتبيف مف الجدوؿ ،(= 0.05)أنيا ذات داللة إحصائية عند 

أي أنيا ذات داللة إحصائية عند  (= 0.00P)، وأف (55)لمجنس  (ؼ) وكذلؾ كانت قيمة .التجريبية

(= 0.05)، اما بالنسبة لمتفاعؿ بيف طريقة .اف الفروؽ لصالح االناث (6) ويتبيف مف الجدوؿ 

أي أنيا ليست ذات داللة إحصائية  (= 0.08P)، وكانت (3.1) (ؼ)التدريس والجنس فقد كانت قيمة 

  جاءت ىذه النتيجة منسجمة مع نتيجة الفرضية االولى المتعمقة بالتحصيؿ والجنس،(.= 0.05)عند 

ويمكف أف يرجع السبب إلى إتاحة فرصة جيدة مف خالؿ المجموعات، وتمكف الطالب مف ترسيخ 

وىذا . المعمومات بشكؿ أكبر في أذىاف الطالب، وبالتالي زيادة القدرة عمى االحتفاظ بيا وعدـ نسيانيا

. يعني أف طريقة التعمـ التعاوني نجحت في احتفاظ الطمبة بالتعمـ

، يقع عميو العبء  ََ كما أف الطالب أثناء تعممو بطريقة التعمـ التعاوني يكوف نشيطًا ومشاركًا

. األكبر في التعمـ ويتابع الدرس خطوة خطوة

، ىديب (2001)، ابو عيشو (2000) وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة اليرش والمقدادي 

(2001) ،(Humphres et al.,1982)،  (1999)وتعارضت مع نتيجة دراسة اشتوه ،

(Foster&Penick,1985). 
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بيف  (α = 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :ال ال ة الفرضية

متوسطات درجات الطمبة في مقياس دافعية الطمبة لمتعمـ تعزى لطريقة التدريس او الجنس أو التفاعؿ 

. بيف طريقة التدريس والجنس

 لمكشؼ فيما ( Two way Anova)تحميؿ التبايف الثنائي الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ 

بيف متوسطات درجات  (= 0.05)إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

مجموعتي الدراسة في مقياس دافعية التعمـ تعزى لطريقة التدريس ، أو الجنس، او التفاعؿ بيف طريقة 

تحميؿ نتائج و ، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،(9)، (8)وؿ ابيف الجدتو، التدريس والجنس

 .التبايف الثنائي

 

 
 
 
 
 
( 8)الجدوؿ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمجموعات الدراسة في دافعية التعمـ 
االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة  

أسموب 
التدريس 

 10 83 56التجريبية 
 8 81 54الضابطة 

 10 79 59ذكور الجنس 
 7 86 51اناث 

 
(  9)الجدوؿ 

 تحميؿ التبايف الثنائي الداء الطمبة عمى مقياس دافعية التعمـنتائج 

 P (ؼ)متكسط المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف  
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 0.68 0.17 22.4 1 22.4أسموب التدريس 
* 0.02 5.7 746 1 746الجنس 
 0.38 0.77 100 1 100التفاعؿ 
   130 106 13862الخطأ 

     المجموعة 
 (= 0.05) الداللة مسحىي عىد احصائية داللة ذات* 

أي أنيا  (= 0.68P)، وأف (0.17)لطريقة التدريس كانت ( ؼ)أف قيمة  (9)يتضح مف الجدوؿ 

 0.02P)، وأف (5.7)لمجنس ( ؼ)، وكذلؾ كانت قيمة (= 0.05)ليست ذات داللة إحصائية عند 

 .اف الفروؽ لصالح االناث (8) ويتبيف مف الجدوؿ ،(= 0.05)أي أنيا ذات داللة إحصائية عند  (=

 0.38P )أف، و(0.77)تساوي  (ؼ)اما بالنسبة لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس فقد كانت قيمة 

 وتبيف مف نتائج فحص الفرضية الثالثة عمى (.= 0.05)أي أنيا ليست ذات داللة إحصائية عند  (=

مستوى الدافعية كانت لدى الطالبات دالة احصائيا مقارنًة بالذكور، ويعزى السبب إلى أف الطالبات 

يعتبرف المدرسة متنفسا اجتماعيا يخرجيا مف عزلة البيت مما يزيد مف دافعيتيا الف تكوف متميزة بيذة 

. المؤسسسة التربوية التي ىدفيا الرئيس التعميـ، وبالتالي تزداد دافعيتيف

 

 

الفصؿ الخامس 

مناقشة النتائج كالتكصيات 

 

           مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األكلى

           مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية ال انية 
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           مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية ال ال ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصؿ الخامس 

مناقشة النتائج كالتكصيات 

سعت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر استخداـ التعميـ التعاوني في التحصيؿ واالحتفاظ 

ودافعية التعمـ في العمـو لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في مدارس القدس  لمعاـ الدراسي 

. (ـ2004-2005)
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وقد تناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة وتفسير النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة التي تـ استخالصيا 

وعرضيا بصورة تفصيمية مف خالؿ الفصؿ السابؽ، كما تضمف عددًا مف التوصيات والمقترحات ذات 

. العالقة بنتائج ىذه الدراسة

 

 :مناقشة النتائج

: مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األكلى: أكالن 

 )ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ):نصت الفرضية الصفرية االولى عمى انو

 بيف متوسطات درجات الطمبة في اختبار التحصيؿ تعزى لطريقة التدريس او الجنس او (0.05=

. (التفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس 

 (= 0.05) وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند (Two way Anova)وقد اظيرت نتائج اختبار 

حيث كانت . بيف متوسطات درجات الطمبة في اختبار التحصيؿ لصالح االناث تعزى لطريقة التدريس

(0.05P<) ( 4الجدوؿ)  اي اف الفروؽ جاءت لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة التعميـ،

،اي انيا ذات (4الجدوؿ ) (<0.05P)اما بالنسبة بيف طريقة التدريس والجنس ،فقد كانت.التعاوني 

 ،وىذا يعني اف طريقة التعميـ التعاوني كانت ذا اثر في زيادة تحصيؿ (= 0.05)داللة احصائية عند

الطمبة مقارنة بالطريقة التقميدية،مما ادى الى رفع مستوى تحصيؿ الطمبة الذيف درسوا بواسطتيا، وذلؾ 

مف خالؿ استغالؿ قدرات الطمبة في المجموعة الواحدة ،بحيث يستفيد الطمبة مف بعضيـ البعض 

ويتعاونوف في اجراء التجارب والتوصؿ الى النتائج مما يؤدي ذلؾ الى تعزيز ثقة الطالب او الطالبة 

. بالنفس ، ويستفيد الطالب او الطالبة مف غيرىـ مف الطمبة ،وبالتالي رفع مستوى تحصيؿ المجموعة 
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فالطمبة في مجموعات التعميـ التعاوني ياخذوف نصيبا كبيرا مف زمف الحصة ، فيحاور الفرد منيـ 

ويبدي رأيو ، وىذا بالنيايو يشكؿ حافز لكؿ فرد في  المجموعة لمرفع مف مستواه التعميمي والتحصيمي ، 

فيقبؿ افراد المجموعة الواحدة بدافعية عالية الستغالؿ قدراتيـ ، عمى عكس المجموعة التقميدية الذيف 

. يعمموف بشكؿ منفرد ، اي اف كؿ طالب يعمؿ عمى حدة بدوف التعاوف مع زمالئو 

وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج كثير مف الدراسات السابقة التي تناولت اثر التعميـ 

: التعاوني في تحصيؿ الطمبة في مادة العمـو ، وفي بعض المواد العممية االخرى مثؿ دراسة كؿ مف

( 1998)،النجار (1995)،قاعود (1992)،خندقجي  (1987)مرباح

 . (Okebukola,1992)،واكيبوكوال(Sanders,1991)،ساندرز

 ( 1999)،رياف  (1998)عبابنة :وتعارضت نتائج ىذه الفرضية مع دراسة كؿ مف دراسة 

. (Marshall and Watson,1995)مارشاؿ و واطسوف  ،(Sherman,1988) شيرماف،

اما فيما يتعمؽ بالفروؽ بالجنس فقد كاف لصالح االناث ، وتفسر الباحثة ذلؾ بجدية الطالبات 

في الدراسة والتزاميف بالتعميمات التي تصدر مف المعممات اكثر مف التزاـ الذكور ، حيث يصدر 

. الذكور رفضا لمتعميمات التي تصدر مف قبؿ المعمميف 

مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية ال انية  :  انيان 

 )ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ):نصت الفرضية الصفرية الثانية عمى انو 

 بيف متوسطات درجات الطمبة في اختبار االحتفاظ تعزى لطريقة التدريس او الجنس او التفاعؿ  (0.05=

. بيف طريقة التدريس و الجنس 

 ذات اوها ،اي (>0.05P) ان ،يحضح(Two way Anova)مف خالؿ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف الثنائي 

يبيف ذلؾ ،حيث اف الفروؽ جاءت لصالح المجموعة التجريبية  (6) ،والجدوؿ  (= 0.05) عىد احصائية داللة
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 اوها ،اي ذلك يبيه(6 )الجدول و(>0.05P)اما بانسبة لمجنس ،يتضح اف .التي درست بطريقة التعميـ التعاوني 

.  ،وقد جاءت الفروؽ لصالح االناث (= 0.05) عىد احصائية داللة ذات

 ليسث اوها اي ، ذلك يبيه( 6 )والجدول (<0.05P)اما بالنسبة لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس ،يتضح اف 

وقد جاءت ىذه النتيجة منسجمة مع نتيجة الفرضية االولى المتعمقة  . (= 0.05) عىد احصائية داللة ذات

بالتحصيؿ والجنس ، ويمكف اف يرجع السبب الى اتاحة فرصة جيدة مف خالؿ التعميـ التعاوني 

لممجموعات مف ترسيخ المعمومات بشكؿ اكبر في اذىاف الطمبة ، وبالتالي زيادة القدرة عمى االحتفاظ 

بيا وعدـ نسيانيا ،اي اف طريقة التعميـ التعاوني قد ىيأت السبؿ الى االحتفاظ بالتعمـ ، وساعدت عمى 

استمراره وبقائو ،فالمعمومات التي يبذؿ الطمبة جيدا لمحصوؿ عمييا والوصوؿ الييا ،ويفيميا الطالب 

فيما عميقا مف خالؿ العمؿ مع المجموعة ومناقشة ذلؾ مع بقية الزمالء ،تثري البيئة التربوية حولو 

. ،وبالتالي تكوف لديو رغبات وطموحات ،وتعمؿ عمى بموغ االىداؼ ،واستذكار المعمومات بسرعة اكبر

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج كثير مف الدراسات السابقة التي تناولت االحتفاظ مثؿ دراسة 

التي اظيرت وجود فروؽ ذات داللة احصائية في متوسط احتفاظ الطالب (2001)اليرش والمقدادي

( . 2001)بميارات محرر النصوص لصالح المجموعة التعاونية ،وكذلؾ دراسة ىديب 

 Foster and Penick) وتعارضت نتيجة ىذه الفرضية السابقة مع نتيجة دراسة فوستر وبنؾ

,1985)   . 

    

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية ال ال ة :  ال ان 

 )ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ):نصت الفرضية الصفرية الثالثة عمى انو

 بيف متوسطات درجات الطمبة في مقياس دافعية التعمـ تعزى لطريقة التدريس او الجنس او  (0.05=

. التفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس 
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لفحص ىذه الفرضية ،يتضح (Two way Anova) مف خالؿ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف الثنائي 

يبيف ذلؾ ، اي انيا ليست ذات داللة احصائية ،وكذلؾ بالنسبة لمجنس (9) الجدوؿ (<0.05P)اف 

يبيف ذلؾ حيث اف (8)،وجدوؿ (= 0.05)،اي انيا ذات داللة احصائية عند(>0.05P)،يتضح اف 

. الفروؽ جاءت لصالح االناث 

،اي انيا ليست ذات داللة (<0.05P)اما بالنسبة لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس ، يتضح اف 

. احصائية 

ويتبيف مف نتائج فحص الفرضية الثالثة عمىمستوى الدافعية اف نتائج الطالبات كانت ذات داللة 

احصائية مقارنة بالذكور ،وقد يعزى السبب الى اف الطالبات تعتبرف المدرسة متنفسا اجتماعيا يخرجيا 

مف عزلة البيت ،مما يزيد مف دافعيتيف الف يكف متميزات بيذه المؤسسة التربوية التي ىدفيا الرئيس 

فالطالبات يتحممف المسؤولية بشكؿ اكبر مف الذكور ،ويطمحف .التعميـ ،وبالتالي تزداد دافعيتيف 

لموصوؿ الى المراكز الفعالة في حياتيـ المستقبمية ،وذلؾ يتطمب منيف بذؿ جيد اكبر،وبالتالي تزداد 

دافعيتيف لمتعمـ  

 

، (2001)، فوده (2001)وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ابو عيشو 

(Sanders,1991) ،(Li, 1992) ،(Stockes, 1990) . وتعارضت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج

(. Marshall& Watson,1995)،  (Sherman,1988)،(1999)، رياف (1998)دراسة عبابنو 
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:  التكصيات

:- في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة، توصي الباحثة بما يمي

 .إجراء المزيد مف الدراسات مف خالؿ مجموعات تعاونية، ومقارنة ذلؾ بطرؽ تعميمية أخرى .1

حجـ المجموعة التعاونية : تطبيؽ الدراسة التي قامت بيا الباحثة مع تناوؿ متغيرات أخرى مثؿ .2

 .واإلبداع

 .إجراء دراسات لموقوؼ عمى األسباب التي تعمؿ عمى رفع مستوى الدافعية لدى الطمبة .3

استخداـ طريقة التعمـ التعاوني مف قبؿ معممي العموـ لما لو مف أثر  فاعؿ في التحصيؿ  .4

 .والدافعية

: توصيو الى كميات او دوائر التربية في الجامعات الفمسطينية 
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توصي الباحثة القائميف عمى اعداد برامج المعمميف قبؿ الخدمة في الجامعات الفمسطينية بضرورة - 

. تضميف المناىج الدراسية مساقات اكاديمية تعنى بالمناحي الحديثة في التعميـ  مثؿ التعميـ التعاوني

: توصية الى قسـ التدريب والتأىيؿ واالشراؼ التربوي في الوزارة

ضرورة عقد دورات تدريبية اثناء الخدمة لممعمميف والمعممات بشكؿ عاـ ،ومعممي العمـو الطبيعية - 

بشكؿ خاص ،باالىتماـ بالمناحي الحديثة في التعميـ ،وتزويدىـ بأوراؽ عمؿ ، ونشرات تمثؿ 

 .االتجاىات الحديثة في استخداـ التعميـ التعاوني مف اجؿ النيوض بمسيرة التربية والتعميـ
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ABSTRACT 

  
The purpose of this study was to investigate the effect of cooperative 

teaching in science on achievement ,retention and motivation of sixth grade 

student in Jerusalem schools . 

To test the hypotheses of this study ,a sample of two schools was 

selected randomly ,two sections were selected from each school ,the first 

section was experimental which work with cooperative teaching ,and the 

seconed was cotrol which learn traditionally ,the sample of this study 

consisted of (118) male and female .The sample represented about 10% of the 

population of the study , acadimec motivation scale was used to measure the 
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motivation ,and an achievement exam was used to measure the achievement 

and retention , two- way anova was used . 

To achieve the purpose of the study the researcher used varities of statistical 

methods to analyze the data ,such as the mean ,standard deviation and two- 

way anova at (=0.05). 

The hypotheses were the following : 

1. There were no statistically significant differences at (=0.05) in the 

achievement exam of the students due to the method of teaching or sex 

or the interaction the method of teaching and sex . 

2. There wre no statistically significant differences at (=0.05) in the 

retention exam of the students due to the method of teaching or sex or 

the interaction between the method of teaching and sex . 

3. There were no statistically significant differences at (=0.05) in the 

motivation scale of learning due to the method of teaching or sex or the 

interaction between the method of teaching and sex. 

The results of the study have shown the following :  

1. There were statistically significant differences in the achivement exam 

to the benefit of the group who studied by the method of cooperative 

teaching and the sex for the benefit of females . 

2. There were statistically significant differences in the retention exam to 

the benefit of the group who studied by the method of cooperative 

teaching and the sex for the benefit of females . 

3. There were no statistically significant differences in the motivation 

scale , and statistically significant differences in the motivation scale 

due to sex for the benefit of female.  


