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 اإلهداء
  

 ...إلى والـــــــــدي العزيز
 

 ...الــــــــدتي الغاليةإلى و
 

 ...إلى إخوتــــي وأخواتــــــي 
 

إلى جميـــــع الذين أحببتـــــــهم 
 ...وأحبونــــــي

 
إلى أرواح شهداء معرآة مخيم جنين الذين 

قضوا نحبهم في سبيل الحفاظ على ثرى 
 ...فلسطين الطاهر

 
إلى أســـرى الحريــــــة من خلـــــــف 

 ...القضبـــــان 
 

م وأخيـــــرًا إلى آـــل معــــــل
 ...ومعلمة مخلصة خلــــــصم

   
 الباحث

  الشكر والتقدير
  

ونصلي ونسـلم  , وعظيم سلطانة, نحمده حمداً يليق بجالل وجهه, الحمد هللا رب العالمين  

  ... وبعد, وعلى آله وأصحابه, على أعظم الخلق وسيد البشر أجمعين سيدنا محمد
    

جز عن تقديم الشكر والعرفان إلى الذين ساهموا في إخراج هذه الرسـالة  إن اللسان ليع  

هذه الدراسة إال أن أحمد اهللا الذي منحني الصـحة   من تُيوال يسعني وقد انته, إلى حيز الوجود

ـ  "هأفنان نظير دروز" المربية الفاضلة وهيأ لي األستاذة الدكتورة, والعافية هـذه   ىباإلشراف عل

, من علمهـا اغترفـت  حيث أني من بحر , جهداً في تقديم النصح واإلرشادتأل لم الرسالة التي 



 
 

د

إلى حيز حتى خرجت , وبإرشاداتها استعنت وتجاوزت العثرات في كل جزء من أجزاء الرسالة

ـ    .والتوفيق ومن اهللا حسن الجزاء, والتقدير الشكر كل فلها مني, الوجود  دكتوركمـا وأشـكر ال

  .على تكرمهما بمناقشة هذه الرسالة "علي بركات" الدكتورو ,"أحمد فهيم جبر"

     

كل من و, كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى عمادة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية  

المرحلة األساسية في كل مشرفي رياضيات وومشرفي ال, مديرة مديرية التربية والتعليم في جنين

  .على تعاونهم في تطبيق الدراسة باطيةمن مديريتي التربية والتعليم في جنين وق
    

ذكـور جنـين   : وطلبة وطالبات مدارس ومعلمي مدراءكما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى   

, الثانويـة للبنـات  الماليزيـة  والصـداقة  , وذكور جنين األساسية, وبنات جنين الثانوية, الثانوية

لما قدموه من دعـم مـن أجـل إنجـاح      ,والماليزية األساسية للبنات, والزهراء األساسية للبنات

وكمال , وعبد الرحمن زيود, ورياض زيدان, أحمد واكد: الكرام وأخص بالذكر األساتذة, الدراسة

. وشيرين العمـري , وسالم الرفاعي, وخنساء أبو عبيد, وفريال حشاش, وابتهال جمال, هنداوي

: واألسـاتذة , نحوي واإلمالئـي على التدقيق ال ربايعةكما وأشكر األستاذين رأفت ستيتي وفهيم 

ق عالونة على ترجمة ملخـص الدراسـة   وطار, ومصدق ربايعة, إبراهيم الذيابو, محمد القرم

  .اإلنجليزية للغة

  

مـا فيـه خدمـه الرسـالة      إلىوفقنا اهللا , وتقديري وعرفاني يإلى كل هؤالء شكر  

  .التعليمية لألجيال القادمة

  

  فهرس المحتويات
  

 صفحةرقم ال الموضــوع
  ج  .اإلهــداء - 

  د .الشكر والتقديــر - 

  ه .فهرس المحتويــات - 

  ح .فهرس الجــداول - 
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  م .فهرس األشكــال - 

  س .فهرس المالحــق - 

  ف .الدراسة باللغة العربية صملخ - 

  

  :مشـكلة الدراسـة وأهميتـها: الفصـل األول
  

  2  .المقدمــة - 

  27 .مشكلة الدراســة - 

  29  .أهداف الدراســة - 

  29  .الدراســة أهمية - 

  30  .أسئلة الدراســة - 

  34  .فرضيات الدراســة - 

  38  .حدود الدراســة - 

  38 .مصطلحات الدراســة - 

  

  :الدراسـات السـابقة: الفصل الثـاني
  

  43 .الدراسات العربية - 

  80  .لدراسات العربيةنتائج ااستنتاج ل - 

  82 .الدراسات األجنبية - 

  93 .لدراسات األجنبيةنتائج ااستنتاج ل - 

  93 .للدراسات السابقة عام جستنتاا - 

  

  :منهجيـة الدراسـة وإجراءاتهـا: الفصل الثـالث
  

  97 .مجتمع الدراسة - 

  97 .عينة الدراسة - 

  99  .عينة الدراسة الكلية - 



 
 

و

  101 .متغيرات الدراسة - 

  103 .التصميم التجريبي - 

  103 .التصميم اإلحصائي - 

  104 .أدوات الدراسة - 

  105  .بناء االختبار - 

  106 .صدق االختبار - 

  107 .ثبات االختبار - 

  108  .بناء االستبانه - 

  110 .صدق االستبانه - 

  111 .ثبات االستبانه - 

  111 .الدراسةتنفيذ إجراءات  - 

  114 .طريقة التدريس - 

  116 .تطبيق التجربة - 

  117 .التصحيح - 

  

 : نتائج الدراســة: الفصل الرابع
  

على اختبار  مس األساسيالصف الخاتحصيل طلبة المتعلقة ب النتائج - 

  .الرياضيات
119  

على  الصف األول الثانوي العلميتحصيل طلبة المتعلقة ب النتائج - 

 .اختبار الرياضيات
125  

تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل المتعلقة ب النتائج - 

قة والقدرة على وفق متغيري الطري األول الثانوي العلميالصف 

 .الرياضيات اختبار

133  

لنتائج المتعلقة بتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل ا - 

تغيري الطريقة والجنس على الصف األول الثانوي العلمي وفق م

  .الرياضيات اختبار

141  
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الصفين الخامس األساسي واألول النتائج المتعلقة باتجاهات طلبة  - 

 .ية التي تعلموا بهاطريقة التدريسالنحو  الثانوي العلمي
145  

  

  : مناقشة النتائج والتوصيات: صل الخامسالف
  

  152 .مناقشة النتائج -

على  الصف الخامس األساسيتحصيل طلبة المتعلقة ب النتائجمناقشة  - 

  .اختبار الرياضيات
152  

 األول الثانوي العلميمناقشة النتائج المتعلقة بتحصيل طلبة الصف  - 

 .على اختبار الرياضيات
158  

بتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي  مناقشة النتائج المتعلقة - 

 .الرياضيات على اختبارمقابل الصف األول الثانوي العلمي 
162  

  169 .يةنحو طريقة التدريس التجاهمناقشة النتائج المتعلقة با - 
  

  .التوصيات -
  

172  

  174  المصادر والمراجع

  182 المراجع األجنبية

  184  المالحق

  A ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
  

  فهرس الجداول
  

  الصفحة                      عنوان الجدول رقم الجدول
مجتمع الدراسة للصف الخامس األساسي في مدارس محافظة جنين   )1(

م موزعاً وفق 2006/2007الحكومية للفصل الثاني من عام 

  .وعدد الطلبة, وعدد الشعب, الجنس

97  

عينة الدراسة للصف الخامس األساسي في مدارس محافظة جنين   )2(

موزعة وفق , م2006/2007الحكومية للفصل الثاني من عام 
98  
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  .متغيري الطريقة والجنس

مجتمع الدراسة للصف األول الثانوي العلمي في مدارس محافظة   )3(

م موزعاً وفق 2006/2007جنين الحكومية للفصل الثاني من عام 

  .وعدد الطلبة, وعدد الشعب ,الجنس

98  

عينة الدراسة للصف األول الثانوي العلمي في مدارس محافظة   )4(

موزعة وفق , م2006/2007جنين الحكومية للفصل الثاني من عام 

  .متغيرّي الطريقة والجنس

99  

) التنافس, التعاون(عينة الدراسة وفق المجموعات التجريبية   )5(

  .والجنس, والصف, )ليديةالتق(والمجموعة الضابطة 
101  

معامل الثبات الختبارّي مادة الرياضيات للصفين الخامس   )6(

  .واألول الثانوي العلمي, األساسي
107  

االتجاهات نحو طريقة التدريس في  معامل الثبات لنماذج استبانه  )7(

  .كال الصفين الخامس األساسي واألول الثانوي العلمي
111  

, إلجراءات التجربة ِلكال الصفين الخامس األساسيالجدول الزمني   )8(

  .واألول الثانوي العلمي
117  

نتائج تحليل التباين الثالثي؛ للصف الخامس األساسي وفق   )9(

  .والجنس, والقدرة, متغيرات الطريقة
120  

نتائج اختبار شيفيه الالحق لتحليل التباين الثالثي لتحصيل طلبة   )10(

  .وفق متغير الطريقةالصف الخامس األساسي 
121  

والعدد في , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )11(

لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي وفق , )ن(كل طريقة 

  .متغير الطريقة

  
  

121  

نتائج اختبار شيفيه الالحق لتحليل التباين الثالثي لتحصيل طلبة   )12(

  .ر القدرةالصف الخامس األساسي وفق متغي
122  

والعدد في , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )13(

لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي وفق متغير , )ن(كل قدرة 

  .القدرة

122  

  123وعدد , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )14(
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ق متغيري لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي وف, )ن(الطلبة 

  .والجنس, الطريقة

نتائج تحليل التباين األحادي؛ للصف الخامس األساسي وفق   )15(

والمجموعة الضابطة , )التنافس, التعاون(المجموعات التجريبية 

  ).التقليدية(

124  

والعدد في , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )16(

ة الصف الخامس األساسي وفق لتحصيل طلب, )ن(كل مجموعة 

والمجموعة الضابطة , )التنافس, التعاون(المجموعات التجريبية 

  ).التقليدية(

125  

نتائج تحليل التباين الثالثي؛ للصف األول الثانوي العلمي وفق   )17(

  .والجنس, والقدرة, متغيرات الطريقة
126  

ثي لتحصيل طلبة نتائج اختبار شيفيه الالحق لتحليل التباين الثال  )18(

  .الصف األول الثانوي العلمي وفق متغير الطريقة
127  

والعدد في , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )19(

لتحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي وفق , )ن(كل طريقة 

  .متغير الطريقة

127  

الثي لتحصيل طلبة نتائج اختبار شيفيه الالحق لتحليل التباين الث  )20(

  .الصف األول الثانوي العلمي وفق متغير القدرة
128  

والعدد في , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )21(

لتحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي وفق , )ن(كل قدرة 

  .متغير القدرة

128  

والعدد في , )ع( واالنحرافات المعيارية, )م(المتوسطات الحسابية   )22(

لتحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي وفق , )ن(كل جنس 

  .متغير الجنس

129  

وعدد , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )23(

لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي وفق متغيري , )ن(الطلبة 

  .والقدرة, الطريقة

130  

  132ادي؛ للصف األول الثانوي العلمي وفق نتائج تحليل التباين األح  )24(
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والمجموعة الضابطة ) التعاون والتنافس(المجموعات التجريبية 

  ).التقليدية(

لتحصيل طلبة  األحادينتائج اختبار شيفيه الالحق لتحليل التباين   )25(

وفق المجموعات التجريبية األول الثانوي العلمي الصف 

  .والمجموعة الضابطة

132  

والعدد في , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(لمتوسطات الحسابية ا  )26(

لتحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي وفق , )ن(كل مجموعة 

والمجموعة الضابطة , )التنافس, التعاون(المجموعات التجريبية 

  ).التقليدية(

132  

ف نتائج تحليل التباين الثالثي؛ للصف الخامس األساسي مقابل الص  )27(

  .األول الثانوي العلمي وفق متغيري الطريقة والقدرة
134  

والعدد في , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )28(

لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل , )ن(كل صف 

  .الصف األول الثانوي العلمي وفق متغير الصف

135  

التباين الثالثي لتحصيل طلبة نتائج اختبار شيفيه الالحق لتحليل   )29(

الصف الخامس األساسي مقابل الصف األول الثانوي العلمي وفق 

  .متغير الطريقة

136  

والعدد في , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )30(

لتحصيل طلبة الصف  الخامس األساسي مقابل , )ن(كل طريقة 

  .ير الطريقةالصف األول الثانوي العلمي وفق متغ

136  

نتائج اختبار شيفيه الالحق لتحليل التباين الثالثي لتحصيل طلبة   )31(

الصف الخامس األساسي مقابل الصف األول الثانوي العلمي وفق 

  .متغير القدرة

137  

والعدد في , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )32(

خامس األساسي مقابل لتحصيل طلبة الصف ال, )ن(كل قدرة 

  .الصف األول الثانوي العلمي وفق متغير القدرة

137  

نتائج اختبار شيفيه الالحق لتحليل التباين الثالثي لتحصيل طلبة   )33(

الصف الخامس األساسي مقابل الصف األول الثانوي العلمي وفق 
138  



 
 

ك

  .متغيري الصف والطريقة

وعدد , )ع(ت المعيارية واالنحرافا, )م(المتوسطات الحسابية   )34(

لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف , )ن(الطلبة 

  . والطريقة, األول الثانوي العلمي وفق متغيري الصف

139  

نتائج اختبار شيفيه الالحق لتحليل التباين الثالثي لتحصيل طلبة   )35(

الصف الخامس األساسي مقابل الصف األول الثانوي العلمي وفق 

  .يري الصف والقدرةمتغ

140  

وعدد , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )36(

لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف , )ن(الطلبة 

  . والقدرة, األول الثانوي العلمي وفق متغيري الصف

140  

 نتائج تحليل التباين الثالثي؛ للصف الخامس األساسي مقابل الصف  )37(

  .األول الثانوي العلمي وفق متغيري الطريقة والجنس
142  

في والعدد , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )38(

الخامس األساسي مقابل  لتحصيل طلبة الصف, )ن(كل جنس 

  .الصف األول الثانوي العلمي وفق متغير الجنس

143  

طلبة الصف الخامس  اتاهنتائج تحليل التباين األحادي؛ التج  )39(

  .األساسي نحو الطريقة التدريسية وفق متغير الطريقة
145  

والعدد في , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )40(

طلبة الصف الخامس األساسي نحو  اتالتجاه, )ن(كل طريقة 

  .الطريقة التدريسية وفق متغير الطريقة

146  

طلبة الصف األول الثانوي  اتباين األحادي؛ التجاهنتائج تحليل الت  )41(

  .العلمي نحو الطريقة التدريسية وفق متغير الطريقة
146  

والعدد في , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية   )42(
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   التعلم بطريقتي التعاون والتنافس وأثرهما على تحصيل الطلبة

   في مادة الرياضيات في الصفين الخامس األساسي واألول ثانوي

  كل من الطريقتينواتجاهاتهم نحو 

  داد ـإع

  محمد خليل سليمان فايد

  رافــإش

  ن نظير دروزهاألستاذة الدكتورة أفنا



 
 

ف

  

  الملخص

وطريقة التعلم التنافسي على , الدراسة إلى التعرف على أثر طريقة التعلم التعاونيهدفت 

ات التحصيل الدراسي لطلبة الصفين الخامس األساسي واألول الثانوي العلمي في مادة الرياضي

التي  ريقة التدريسيةاتجاهاتهم نحو الطالتعرف على كما هدفت إلى , مقارنةً بالطريقة التقليدية

طالباً وطالبة من طلبة ) 203(تكونت من  عشوائية الغرض عينة واستخدم لهذا هذا. تعلموا بها

طالباً وطالبة من طلبة الصف األول الثانوي العلمي في مدينة ) 176(و, الصف الخامس األساسي

  :إلى ثالث مجموعاتوزعت جنين 

 نيشعبت: وتكونت من أربع شعب, وندرست بطريقة التعا: مجموعة تجريبية أولى -1

ثـانوي  الول األ مـن  نيوشعبت, )وشعبة إناث, شعبة ذكور(ساسي األخامس ال من

  ).وشعبة إناث, شعبة ذكور(علمي ال

 نشعبتي: وتكونت من أربع شعب, درست بطريقة التنافس: مجموعة تجريبية ثانية -2

ثـانوي  الول ألا ن مـن شعبتيو, )وشعبة إناث, شعبة ذكور(ساسي األخامس من ال

 ). وشعبة إناث, شعبة ذكور(علمي ال

 شعبتين: وتكونت من أربع شعب, درست بالطريقة التقليدية: المجموعة الضابطة  -3

ثـانوي  الول األ شعبتين مـن و, )وشعبة إناث, شعبة ذكور( ساسياألخامس من ال

 ).وشعبة إناث, شعبة ذكور( علميال

  

 يتعاون فيها الطلبـة تقسيمها إلى مجموعات المجموعات التي درست بطريقة التعاون تم 

بأداء الواجبات والمهمات المطلوبة منهم إلى أن ينجح جميع أعضاء المجموعة في فهم وإتمـام  

  . وتحقيق الهدفالمهمة 

  

تحقيق ِل يتنافس فيها الطلبة فُرادى, المجموعات التي درست بطريقة التنافسفي حين أن 

  .الهدف

  



 
 

ص

فكانت مجموعة ضابطة اسـتمرت   ,التي درست بالطريقة التقليديةو الثالثةأما المجموعة 

نظائرها في المجموعات التجريبية بخالف  شيءولم يتغير عليها , الطريقة المعتادةفي الدراسة ب

  .تعاونية أو تنافسية التي درست بطريقة

  

 بقطُ التجربة نهايةوفي , حصة لكل صف) 24(اً بواقع يوم) 34(استمرت التجربة مدة 

فقـرة  ) 16(األول للصف الخامس األساسي تكون مـن  : على العينة بمجموعاتها كافة اختباران

فقـرة موضـوعية   ) 13(والثاني للصف األول الثانوي العلمي تكون مـن  , ومقاليةموضوعية 

وكانـت  , اتهم نحو الطريقةاتجاه تاسفقرة ق) 20(تكونت من  استبانةعليهم  َعزِّكما ُو .ومقالية

   :ما يليئج التي توصلت لها الدراسة النتاأهم 

  .نتائج اختبار التحصيل: أوالً

 :نتائج تحصيل الصف الخامس األساسي -1

طريقة  لصالح وكانت ,لمتغير الطريقة تعزى )0.050(ذات داللة إحصائية د فروق ووج •

بين الطريقة التنافسية  في حين ال توجد فروق, التعلم التنافسي على الطريقة التقليدية

 .الطريقة التقليديةالتعاونية و ريقةبين الطال و, طريقة التعاونيةوال

كانت لصالح طلبة , تعزى لمتغير القدرة )0.00001(ذات داللة إحصائية د فروق ووج •

ولصالح طلبة القدرات المتوسطة , لقدرتين المتوسطة والدنياطلبة ا علىالعليا  القدرات

 .الدنيا طلبة القدرات على

تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس  )0.09(ت الداللة اإلحصائية د فروق قاربووج •

في حين لم يختلف , من الذكور مفادها أن اإلناث يتعلمن بالطريقة التنافسية بشكل أفضل

 .التقليديةالطريقة  وأالتعاونية  بالطريقة ذكور لدى تعلمهنعن أداء ال أداؤهن

 )α=0.05( الداللة عند مستوىصائية ذات داللة إحفروق  لم تتوصل الدراسة إلى وجود •

 وأ, التفاعل بين القدرة والجنس وأ, التفاعل بين الطريقة والقدرة وأ, متغير الجنسلتعزى 

 .التفاعل بين الطريقة والقدرة والجنس



 
 

ق

ومن حيث مقارنة المجموعات التجريبية بالمجموعات الضابطة فلم تتوصل الدراسة إلى  •

مـع أن المتوسـطات   , بينها )α=0.05( الداللة مستوىعند  فروق ذات داللة إحصائية

 .على الطريقتين التعاونية والتقليدية ةالتنافسي الطريقةتشير إلى تفوق 

  

 :نتائج تحصيل الصف األول الثانوي العلمي -2

وكانت لصالح طريقة  ,تعزى لمتغير الطريقة )0.05( إحصائيةذات داللة د فروق ووج •

بين الطريقة التعاونية  في حين ال توجد فروق, التقليديةالتعلم التعاوني على الطريقة 

 .وال بين الطريقة التنافسية والطريقة التقليدية, والطريقة التنافسية

طلبة  لصالح وكانت, تعزى لمتغير القدرة )0.00001(ذات داللة إحصائية د فروق ووج •

وسـطة  المت القدرات ولصالح طلبة, لقدرتين المتوسطة والدنياطلبة ا علىالعليا  القدرات

 .الدنيا طلبة القدرات على

لصالح اإلنـاث   وكانت, تعزى لمتغير الجنس )0.04(ذات داللة إحصائية د فروق ووج •

 .على الذكور

قـة والقـدرة   تعزى للتفاعل بـين الطري  )0.07(د فروق قاربت الداللة اإلحصائية ووج •

ة بدرجة أكبـر مـن الطـريقتين    العليا تناسبهم الطريقة التنافسي مفادها أن طلبة القدرات

الدنيا تناسبهم الطريقة  في حين أن طلبة القدرات المتوسطة والقدرات, التقليديةالتعاونية و

 .التعاونية بدرجة أكبر من الطريقتين التنافسية والتقليدية

تعزى  )α=0.05( عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائيةفروق  لم تتوصل الدراسة إلى •

لتفاعل بين الطريقـة  أو ا, أو التفاعل بين القدرة والجنس, الطريقة والجنسللتفاعل بين 

 .والقدرة والجنس

فقد وجدت الدراسة فروقاً  بالمجموعة الضابطةالمجموعات التجريبية  ومن حيث مقارنة •

لصالح المجموعات التجريبية التي درست بطريقـة  وكانت  ,)0.02( ذات داللة إحصائية

في حين ال توجد فروق  .ة الضابطة التي درست بالطريقة التقليديةعلى المجموعالتعاون 

بين المجموعات التجريبية التي درست بطريقة التعاون والمجموعات التجريبيـة التـي   



 
 

ر 

وال بين المجموعات التجريبية التي درست بطريقـة التعـاون   , درست بطريقة التنافس

 .والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية

 .األول الثانوي العلمينتائج التحصيل للصف الخامس األساسي مقابل الصف  -3

لصـالح  كانـت  و ,تعزى لمتغير الصف )0.00001(ذات داللة إحصائية د فروق ووج •

 طلبة الصف األول الثانوي العلمي مقابل طلبة الصف الخامس األساسي

طريقـة   انت لصالحوك ,تعزى لمتغير الطريقة )0.01(ذات داللة إحصائية د فروق ووج •

بين الطـريقتين   توجد فروقفي حين ال , على الطريقة التقليديةالتعلم التعاوني والتنافسي 

 .التعاونية والتنافسية

وكانت لصالح طلبة , تعزى لمتغير القدرة )0.00001(ذات داللة إحصائية د فروق ووج •

بة القدرات المتوسـطة  ولصالح طل, لقدرتين المتوسطة والدنياطلبة ا علىالعليا  القدرات

 . الدنيا طلبة القدرات على

وكانـت لصـالح   , تعزى لمتغير الجنس )0.07(توجد فروق قاربت الداللة اإلحصائية  •

 . اإلناث على الذكور

أن  مفادها تعزى للتفاعل بين الصف والطريقة )0.04(ذات داللة إحصائية  د فروقووج •

لتعاوني بشـكل أفضـل مـن    قة التعلم اطلبة الصف األول الثانوي العلمي تعلموا بطري

في حين أن طلبة الصف الخـامس األساسـي تعلمـوا    , الطريقتين التنافسية أو التقليدية

 .التقليدية وأالتعاونية بشكل أفضل من الطريقتين بطريقة التعلم التنافسي 

 مفادها, تعزى للتفاعل بين الصف والقدرة )0.00001(وجود فروق ذات داللة إحصائية  •

بغض النظـر عـن   , أداء الطلبة من ذوي القدرات العليا ظل مرتفعاً في كال الصفين أن

في حين أن أداء الطلبة من ذوي القدرات الدنيا تدهور بشـكل  , بها الطريقة التي تعلموا

, %)58.98= األول الثانوي العلمـي م , %15.28 =الخامس م( ملحوظ في كال الصفين

 .في الصف الخامس األساسي خاصةًو



 
 

ش

تعزى للتفاعل بين  )α=0.05( عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية فروق دووجعدم  •

بـين الصـف    للتفاعـل أو , بين الصف والطريقة والقدرة للتفاعلأو , الطريقة والقدرة

 .أو للتفاعل بين الصف والطريقة والجنس, بين الطريقة والجنس للتفاعلأو , والجنس
  

 :نحو الطريقة التدريسية اهنتائج استبانه االتج: ثانياً

في اتجاهات طلبة  )α=0.05( عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية فروق عدم وجود •

 أو ,التي تعلموا بها سواء كانت التعـاون الصف الخامس األساسي نحو طريقة التدريس 

  .أو الطريقة التقليدية ,التنافس

هات طلبة الصف األول الثانوي في اتجا )0.08(قاربت الداللة اإلحصائية د فروق ووج •

 أعلـى مـن  بدرجـة   التعـاون لطريقة  همتشير إلى تفضيلالعلمي نحو طريقة التدريس 

  .والتقليدية, الطريقتين التنافسية

تفيد بـأن   بين الصفين نحو طريقة التدريسفي االتجاه  وجود فروق ذات داللة إحصائية •

 بشكل أعلى من ة التي تعلموا بهاالطرائق التدريسي فضلوا الصف الخامس األساسي طلبة

لطريقة دون أن يكون هناك فرق في تفضيلهم , )0.00001( طلبة األول الثانوي العلمي

 .)0.215(التعاون عن التنافس عن الطريقة التقليدية 

الطريقة  مع التركيز على, التنويع في طرائق التدريسبهذا وأوصت الدراسة المعلمين 

لدى دراستهم مادة  في المرحلة الثانوية ةالتعاوني الطريقةو ,ساسيةالتنافسية في المرحلة األ

علم بإجراء المزيد من البحوث حول طريقتي الت اآلخرين الباحثين كما أوصت, الرياضيات

مواد تعليمية مختلفة غير و, أخرىصفوف ومراحل تعليمية  التعاوني والتعلم التنافسي باستخدام

  .الرياضيات
  



  الفصل األول

  

  شكلة الدراسة وإطارها النظريم

  .المقدمة -

  .مشكلة الدراسة -

  .أهمية الدراسة -

  .أهداف الدراسة -

  .أسئلة الدراسة -

  .فرضيات الدراسة -

  .حدود الدراسة -

  .مصطلحات الدراسة -
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وإطارها النظري

  

  :المقدمة

بل وال , ة للعملية التعليمية إلى جانب المعلم والطالبيعتبر المنهاج أحد العناصر الرئيسي

ويرسم النهج الذي يجـب علـى   , فالمنهاج هو الذي يحدد معالم الطريق, تتم عملية التعلم إال به

هـو الـذي يضـع     فالمنهـاج . المعلم والطالب أن يسلكاه في أثناء سيرهما في العملية التعليمية

واإلشارات الضـوئية التـي   , والالفتات اإلعالنية, جيهيةوالشاخصات التو, العالمات اإلرشادية

, توضح للطالب والمعلم اتجاه السير وهم في طريقهم نحو تحقيق األهـداف التعليميـة التعلميـة   

والمهـارات التـي   , والعلوم التي عليهم أن يلموا بها, فيدلهم على األمور التي يجب أن يعرفوها

واألدوات التقنيـة  , التي يجب أن يختبروها ويمروا بهـا  واألنشطة التربوية, يجب أن يكتسبوها

وتسـاعد  , من األمور التي تساعد الطالب على التعلم, الخ....والوسائل التي يجب أن يستخدموها

بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الغايات المرسومة واألهداف التربوية المنشودة , المعلم على التعليم

استخدام طريقـة تعليميـة    إال أن هذا كله ال يتحقق إال ضمن, في أقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة

  . فعالة تؤدي إلى تحقيق األهداف المنشودة

  )1ص, 2006, دروزه(                                   

  

وطريقة التدريس تعرف بأنها األسلوب الذي يتبعه المعلم داخـل الصـف الدراسـي أو    

وينطوي هـذا  , عين بغية تحقيق أهداف محددة سلفاًلتدريس محتوى موضوع دراسي م, خارجه

األسلوب على مجموعة من الخطوات المتتابعة والمتناسقة فيما بينها المنوط للمعلـم والطـالب   

  .القيام بها في أثناء السير في تدريس ذلك المحتوى

  )5ص, 2003, زيتون(
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اءات التفاعليـة  بأنها مجموعة من اإلجر) 373ص, 2005" (الفتالوي"في حين تعرفها 

التي يستخدمها المعلم لتوجيه نشاطات وفعاليات , التي تستند إلى العديد من استراتيجيات التدريس

, االتجاهـات , المعرفـة (المتعلمين واإلشراف عليها من أجل إحداث التعلم في الجوانب المختلفة 

متعلمين المتوجه إليهم على أن تالئم الموقف التعليمي التعلمي وتنسجم مع خصائص ال) المهارات

بما يكفل التفاعل الديناميكي الفاعل بين األركـان المختلفـة   , ونمط المحتوى التعليمي المعنية به

  .للتدريس من معلم ومتعلم ومحتوى تعليمي وبيئة التعلم

  

طريقة التدريس بأنها النهج الذي يسلكه المعلم فـي  ) 176ص, 2000" (دروزه"َوتُعرف 

ومعلومـات ومهـارات   , أو المنهاج الدراسي من معرفـة , الكتاب المدرسيتوصيل ما جاء في 

التفاعل االيجابي البناء بـين  , بحيث تكفل طريقة التدريس هذه, ونشاطات للمتعلم بسهوله ويسر

ثـم بـين   , والطالب بعضهم مع بعـض , وبين الطلبة والمادة الدراسية, المعلم والطلبة من ناحية

ير االيجـابي الـدائم   يكل ذلك بهدف إحداث التغ, حلية من ناحية أخرىالطالب وأفراد البيئة الم

  . واكتسابه الخبرات التربوية المنشودة, نسبياً في سلوك المتعلم

  

ء أو ومهما يكن من تعريفات فإن الطريقة في التدريس هي خطة متكاملـة لتنفيـذ جـز   

من المتعلمـين فـي موقـف     مع فئة محددة -الوارد في المنهاج  -أجزاء من المحتوى التعليمي

 أو ,ترصد فيه األهداف التربوية الخاصة ويحدد لكل هـدف اإلجـراء أو اإلجـراءات   , تعليمي

وكذلك تحدد الوسائل التـي تسـاعد علـى    , التي يقوم بها المعلم أو المتعلم, النشاط أو النشاطات

وكـذلك  , وى التعليميتفعيل اإلجراءات واألنشطة في تحقيق األهداف التربوية الواردة في المحت

تقيس مدى فعالية اإلجراءات واألنشطة في الوصول إلى األهداف المخططة واكتساب التالميـذ  

  .لها وتكييف كل تلك األدوات في سبيل بلوغ األهداف

  )155ص, 2003, جابر(

  

, ويمكن القول بأن أهمية طريقة التدريس ال تقل عن أهمية بناء المنهج ذاته إن لم تفقهـا 

عرضـها  تدريسـها و وقف فهم المتعلم للمادة المعروضة عليه واستفادته منها على طريقـة  إذ يت
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ـ , معياراً يحكم بواسطته على المعلم المؤهل والمعلم غير المؤهلوهي تمثل , عليه األول المعلم ف

وال ننسى أن طريقـة  , فقط تدريسية الثاني عنده مادةالمعلم و, تدريسية فاعلة عنده مادة وطريقة

ـ  , موضع التنفيذ دريس هي أول خطوة يوضع فيها المنهج المدرسيالت ار وهي كـذلك أول اختب

  .عملي لمدى مناسبة المنهج من حيث أهدافه ومحتواه للتلميذ الذي وضع من أجله

  )324- 321ص, 1996, الشافعي وآخرون(

  

األهـداف التعلميـة   و ,فطريقة التدريس هي التي يعتمد عليها تحقيق أهـداف المنهـاج  

ولعل االهتمام  .حث والدراسة عبر العصور المختلفةتناولها بالبإلى  التربويينب مما حدا, التعليمية

, واجتماعيـاً , وروحيـاً , وجسـمياً , بطرائق التدريس ينبثق من االهتمام بتنمية المتعلمين عقليـاً 

ن مهنياً وإعـدادهم  وتنمية المعلمي, وإعدادهم وتأهيلهم للدور المتوقع منهم في المستقبل, وأخالقياً

تساعده سفاستخدام المعلم لطريقة التدريس الجيدة , للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في إعداد النشء

وترجمته بطريقة تكفـل  , على نقل ما يتضمنه المنهاج الدراسي من معرفة ومعلومات ومهارات

كمـا أن  , الطالب اآلخرينمعلمين ووال, والنشاطات المنهجية, للطالب التفاعل مع المادة الدراسية

ق األهداف التعليميـة بسـهولة   من المعلم والطالب على تحقي تباع الطريقة المناسبة يساعد كالًإ

  .ويسر مما يؤدي إلى تحسين العملية التعليمية بعامة

  )175ص, 2000, دروزه(

  

 ,وخصائص الطلبة, والمحتوى التعليمي, تتنوع بتنوع األهدافتختلف و وطرائق التدريس

وخبرة المعلـم  , والميزانية, وحجم الصف, والتوقيت, والفرد المتعلم, واألدوات والمواد التعليمية

  .التدريسية

  )178ص, 2000, دروزه( 

  

واحـدة تناسـب جميـع الظـروف      مثالية ولما كان من المستحيل وجود طريقة تدريسية

: التي تتصف بصفات معينة أهمهـا للطريقة التدريسية الناجحة بأنها الطريقة  َرِظفقد نُ, واألحوال

, فيها النشـاطات التعليميـة   تنوعوت, وتتعامل مع محتوى تعليمي محدد, أن تكون واضحة الهدف
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وتراعي , المناسبة لمتعلم بالتغذية الراجعةوتزّود ا, ائق تقويمية واضحة ومحّددةعلى طر وتشتمل

  . لفروق الفردية بين الطلبةا

  )182ص , 2000, دروزه(

  

يجب على المدرس الناجح أن يستخدم طرائق تدريسية متنوعة تختلف بـاختالف  , اليوبالت

حيث لم يعد , والفروق الفردية بين التالميذ وغيرها من العوامل التي ذكرت آنفاً ,الهدف التعليمي

بـل   -وإن كان شرطاً أساسياً -قف على تمكنه من مادة تخصصه فقط نجاح المعلم في عمله يتو

تيـار أفضـل   وذلـك الخ , أن يكون دارساً للموقف التعليمي بعناصـره المختلفـة   يلزمه أيضاً

وخصـائص  , من ناحية مهيالتي تناسب الموضوع المراد تعل والطرائق التدريسية تستراتيجيااإل

  . من ناحية أخرى التالميذ وقدراتهم ومستويات تعليمهم

  )84ص, 2005, موسى(

  

  :أنواع طرائق التدريس

ويمكن بشكل عـام  , تدريس وتتنوع باختالف عدة عوامل كما ذكرنا سابقاًتختلف طريقة ال

  ):202-183ص , 2000, دروزه( "دروزه"أن نجملها في أربع فئات رئيسية هي كما ذكرتها 

وهي األسلوب التعليمي الذي يكون فيه للمعلم : الطرائق التدريسية المعتمدة على المعلم -1

ليه تقع المسؤولية األولى في توصـيل محتـوى   وع, الدور األكبر في عملية التدريس

, المحاضـرة , اإللقاء(وتأخذ هذه الطريقة عدة أشكال منها , المادة الدراسية إلى المتعلم

  ).العرض والتمثيل, القصة, الوصف, رحالشّ

 
التـي   وهي األسلوب التعليمـي : فيها المعلم والمتعلم الطرائق التدريسية التي يتفاعل -2

م المتعلم عملية التعليم والتعلم ويدمجه في مهامها ونشاطاتها إلى أن يشارك فيها المعل

ثنان يتعاونان ويتشاركان ويساهمان في عمليـة  فاال. تحقق األهداف التعليمية التعلميةت

والمناقشـة  , المناقشة الصفية: (منها أشكال وهذه الطريقة قد تأخذ عدة, التعلمالتعليم و

  .)والتعليم الخصوصي, المشاريع الجماعيةو ,والطريقة الحوارية, الجماعية
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وهي األسلوب التعليمي الذي يكون فيه : الطرائق الفردية الذاتية المعتمدة على المتعلم -3

وعليه تقع المسـؤولية األولـى فـي    , للمتعلم الدور األكبر في عمليتي التعليم والتعلم

تعلم في أغلب األحيـان  وفي هذه الطريقة يتعامل الم, تحصيل المادة الدراسية وتعلمها

, الكتـاب المبـرمج  (ومن أشـكالها  , مع مادة تعليمة مبرمجة ويستخدم اآللة في التعلم

 .)والدراسة المستقلة, والحاسوب التعليمي, والحقيبة التعليمية المبرمجة

  

وهي الطرائق التي يكتسب فيها المتعلم : الطرائق التجريبية االختبارية بإشراف المعلم -4

ومـن  , مباشرة وذلك عن طريق انخراطه بالموقف التعليمي بشكل مباشر خبرة ذاتية

والتجريب في الحقـل   ,والتجريب في الموقف الزائف, التجريب في المختبر(أشكالها 

 . )وطريقة تقمص األدوار, والميدان

  )202- 183ص, 2000, دروزه(

  

من طرائق التعليم بطرق  ونأن هناك فروقاً فردية بين الطلبة وأنهم يستفيد, ومن الُمسلَّم به

أو حتى من عاش منهم في بيئة ثقافية واجتماعيـة  , ولو كانوا في عمر زمني واحدمختلفة حتى 

ولذلك فقد َعِمَد التربويون إلى وضع أسس وقواعد لتصـنيف  , )17ص, 2005, سليمان(واحدة 

ه األسس ما اعتمد ومن هذ واستعداداته ,وعمره, التالميذ داخل الفصل الدراسي كٌل حسب قدرته

وقسم منها اعتمد التحصيل العام , على األسلوب اإلدراكيما اعتمد وبعضها , على مستوى الذكاء

  .للطالب كداللة على القدرة العامة

  )206ص, 2001, الصادق( 

   

من األساليب التي اتبعهـا   -م التالميذ وفق التحصيل العام يتقس -األسلوب األخير  ويعّد

, ضـعيف و, متوسـط و, اساتهم العربية منها واألجنبية لتقسم التالميذ إلى متفوقالباحثون في در

 Robyn(ودراسة , )1999, أبو عطية( ودراسة, )1996, النجدي(ومن هذه الدراسات دراسة 

M. Gillies, 2002( , ودراسة)Linda Skon & Others, 1981.(  
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ن الطالب المتفوق هـو  أ) Robyn M. Gillies, 2002(و )1996, النجدي(فقد اعتبر 

لى تقديرات على االختبار من الطلبة الذين حصلوا على أع) %25(الطالب الذي يقع ضمن أعلى 

من الطلبة الذين ) %50( لدرات فهو الطالب الذي يقع ضمن اأما الطالب متوسط الق, التحصيلي

ـ  , المتفوقين على االختبار التحصيلي يأتون بعد فئة الطلبة مـن  ) %25(ر في حين اعتبـر آخ

  .هم الفئة الضعيفة من حيث مكانهم على االختبار التحصيلي ,الطالب

  

فقد اعتبرت الطالب المتفوق بأنه الطالب الذي يحصل علـى  ) 20ص, 1993" (محمد"أما 

والطالب المتوسط هو الذي يحصل على أقل من , فـأكثر من درجة االختبار التحصيلي) 85%(

) %50(الطالب الضعيف هو الذي يحصل على أقـل مـن    في حين أن, %)50( وحتى) 85%(

  .من درجة االختبار التحصيلي

  

بتحديد الظروف والمواقف التي تكون فيها , ومن هنا فقد أخذ التربويون في اآلونة األخيرة

كنـوع  , وتعليم محتوى تعليمي معين, في تحقيق أهداف معينة ؛طريقة تدريس فعالة دون أخرى

  .والجو النفسي للمدرسة وغيرها, والبيئة التعليمية, وكفاءات المعلم, لبوقدرة الطا, الطريقة

  

وفي هذه الدراسة سوف يتناول الباحث بالبحث والتمحيص طريقتين في التـدريس همـا    

ـ   , وأثرهما على التعلم التنافسو التعاون ن اوذلك لتحديد بعض الظروف التي تكـون فيهـا هات

والصف التعليمي , ودنيا, متوسطة, قدرة عليا: التعليمية للمتعلم كالقدرة, ن فعالتين ومتى؟االطريقت

 استخدام مادة الرياضـيات ساسي مقابل األول الثانوي العلمي وذلك بالخامس األ: الذي يدرس فيه

  .في الصفين
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واآلن سنلقي الضوء على طريقتي التعاون والتنافس كمـا عرفهـا البـاحثون السـابقون     

  . هم والتي هي موضوع هذه الدارسةواستخدموها في أبحاث

  

  :طريقة التعاون

من  وتعّد طريقة التعاون. طريقة التعاون, الُْمتََّبعة في المدارس ائق التدريسمن إحدى طر

ألنه ال يمكن أن تكون هناك حياة متقدمة دون تعاون يجمع بـين  , أهم صور التفاعل االجتماعي

, 2006, دروزه(جـل تحقيـق أهـداف مشـتركة     األفراد على الحب واأللفة والمشاركة مـن أ 

لذا يعد التعاون من أهم عمليات التفاعل االجتماعي وال تقوم الحياة بدونه وال يعـيش  , )206ص

  . اإلنسان بمعزل عن اآلخرين

  )9ص, 1998, الديبالجبري و(

 فالتعـاون مطلـب  ) اإلنسان مدني بالطبع" (ابن خلدون"يرتبط بما قاله العالم العربي  وهذا

  .بين األفراد في األعمال البسيطة منها والمعقدة

  )206ص, 2006, دروزه( 

  

 عبـر حيث قام النـاس  , البشريةبل هو فكرة قديمة قدم , والتعاون ليس بالمفهوم الجديد

وإنشـاء  , وبناء الحظائر, وتمكنوا من تنظيم الجهود فيما بينهم, التاريخ اإلنساني بأعمال تعاونية

ومعنى ذلك أن اإلنسـان قـد    .أجل دفع المخاطر وجلب النفع لهم تعاونوا منكما أنهم , المخازن

وإنما هو قديم ِقَدم اإلنسان نفسه , ليس وليد اليوم فهذا المفهومأدرك أهمية التعاون منذ زمن بعيد 

-35( ""Quintilian ت إلـى أن كوينتليـان  تشير بعض الدراسا حيث, )13ص, 2005, الديب(

تعليم بعضـهم  ل للميالد حاول أن يبرهن بأن التالميذ يمكن أن يستفيدوا من منذ القرن األو )م95

وقد لخص فالسفة الرومان فكرة التعلم التعاوني على النحـو التـالي   , )2005, المهوس(بعضاً 

فالمعلم يسـتفيد مـرة   " When you teach you learn twiceأنت تتعلم مرتين  ْسعندما تُدرِّ"

  .علم من اآلخرينتَومرة أخرى عندما َي ,علم اآلخرينعندما ُي

  )245ص, 2002, منسي وآخرون(



 
 

9

فالـذي يسـتعرض اآليـات    , ه وجذوره اإلسالمية عبر التاريخوالتعلم التعاوني له بذور

فقد حث اإلسـالم علـى   , يجدها تؤكد على قيمة العمل التعاوني, القرآنية والسنة النبوية الشريفة

يـث  حوب, م بقيمتها وأهميتها فـي الماضـي  ظيمة يشعر المسلالتعاون بين الناس وذلك لحكمة ع

مطلباً أساسياً من مطالب المجتمـع   يعتبر التعاونف, م بها في الوقت الحاضريحرص على االهتما

وقيمة عالية يسعى إلى غرسها وتنميتها في المتعلمين مـن خـالل المواقـف التعليميـة     , المسلم

ونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعـدوان﴾  ﴿وتعا: حيث قال اهللا تعالى, التعاونية

فـإن  , اإلنسان محور الرسالة اإلسالمية وهدفها األول في هدايتـه  وإذا اعتبر, )3اآلية , المائدة(

وقد ورد في القران الكريم كما ذكر سابقاً آيـات قرآنيـة   , الطفل هو نقطة البدء في هذه العناية

ويـؤدي   في حدِّ ذاته" قيمة"قرآنية للتعاون مبنية على كونه ن النظرة الحيث أ, تدعوا إلى التعاون

  .توحيد كلمة األمة اإلسالمية: إلى هدف أكبر وهو

  )15ص , 2005, الديب(

  

وترك المنكرات والتعاون على , كما دعت السنة النبوية إلى اإلجماع على فعل الخيرات

المؤمن "ومن قوله , سلم على التعاون قوالً وعمالًوقد أكد الرسول صلى اهللا عليه و, البر والتقوى

, 1994, الزبيـدي ( "ثم شـبك بـين أصـابعه   , للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً

إذا  ,مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسـد الواحـد  "وكذلك قوله , )491ص

  ". اهللا مع الجماعة ُدَي"كذلك قوله و". تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ,اشتكى منه عضو

  )149ص, 1979, الهندي(

  

حيـث كـان   , ومن صور التعاون في المجتمع المسلم تعاون األنصار مع المهـاجرين 

فوافق صلى اهللا عليـه   ,لغربتهم وفقرهم, المهاجرون من أحوج الناس إلى أنصار يتعاونون معهم

  ". وتشاركوننا في التمر ,ونةلمؤوننا اتكف: "وسلم على اقتراح األنصار عند قوله

  )32ص, 2005, سليمان( 
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علـيكم  : "م الرسول دور التعاون وبين أهميته في اإلسالم حيث قال عليه السالموقد عظَّ

وهو مـع االثنـين   , وإن الشيطان مع الواحد, فإن يد اهللا مع الجماعة ,وإياكم والفرقة, بالجماعة

والتعاون بين المسلمين ال ينحصر في جانب دون ". م الجماعةالجنة فليلز ومن أراد بحبوحة, أبعد

, فإذا تعاونت األمة اإلسالمية وجب التعاون في جميع نواحي الحيـاة المختلفـة اجتماعيـاً   , آخر

  .وإعالمياً, وسياسياً, واقتصادياً, وتربوياً

  

همهم لإلسالم وأهميته لإلنسان من خالل ف, وقد أيقن علماء المسلمين قديماً طبيعة التعاون

علـى   التعلم بالتعـاون  ساعد؛ إذ يعملية التعلم وفي, والتي تَُحثُّ على التعاون, وشريعته السمحة

أن جماعة الرفاق تقـوم  ) 1037 -980" (ابن سينا"لذلك يرى , ت المتعلمإبراز ميول واستعدادا

ي المجتمع اإلسـالمي  ومن أشكال التعلم التعاوني ف, عه اجتماعياًيبدور فعال في نمو الفرد وتطب

  .وحلقات الذكر, والكتّاب, والتعلم الجماعي, التعلم الزمري

  )23-18ص, 2005, الديب(

   

في العصـور    )Johann Amos(" جوهان آموس"وفي مجال التربية والتعليم فقد  قرر 

ما أن الطالب يمكن أن يستفيدوا أكثر من بعضهم البعض عند) 1679 - 1592(الوسطى ما بين 

وفي نهايـة القـرن السـابع    . تبادلون عملية التعلم فيما بينهموي, لمون من اآلخرين ويعلمونهميتع

ـ  "القرن الثامن عشر استخدم كل من عشر وبداية   ,Joseph Lancaster" (ترجوزيـف النكس

جماعات التعلم التعاوني في بريطانيا على نطاق ) Andrew Bell, 1789( "أندرو بل"و )1798

 Group Learning Strategyعلى مجموعة تدرس الـتعلم التعـاوني تسـمى    واسع وطبقاها 

)G.L.S( ثم نقلت الفكرة إلى الواليات المتحدة األمريكيـة بمدينـة نيويـورك عـام     , نجلترابإ

  .وأطلق عليها حركة المدرسة الشعبية والتي تبنت إجراءات التعلم التعاوني, )1806(
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اك تركيز قوي على التعلم التعاوني في المـدارس  وفي أوائل القرن التاسع عشر كان هن

بنيويورك التي كانت تهدف إلى ) Lan Castries(" الن كاستريز" فقد افتتحت مدرسة, األمريكية

                  .خلق روح الحرية والديمقراطية أثناء التعلم التعاوني

  ) 24ص , 2005, الديب(

  

على يـد العـالم   ) 1900(بالتعلم التعاوني عام وفي القرن العشرين كانت بداية االهتمام 

الذي أكد , حد واضعي نظرية الجشطالت في علم النفسأ) Kurt Kafka, 1900" (كيرت كافكا"

, 2005, يمانسل(بأن الجماعات وحدات كاملة نشطة يتناوب فيها االعتماد المتبادل بين األعضاء 

أفكاره وأكـد علـى أن أسـاس    ) Kurt Lewin, 1928" (كيرت ليفين"وطور زميله , )34ص 

  .الجماعة هو االعتماد المتبادل بين األعضاء الذي يتم تكوينه لتحقيق األهداف المشتركة

  )2003, السميري(

  

وبين فيه أن حجرات , )الديمقراطية والتربية(كتاب " جون ديوي"كتب ) 1916(وفي عام 

وأن , كبر من مشـاركة وتعـاون  الدراسة ينبغي أن تكون مرآه تعكس ما يجري في المجتمع األ

  . تعمل كمختبر أو معمل لتعلم الحياة الواقعية

  ) 2005, المهوس(

  

للتعاون والتنـافس خـالل نظريتهمـا    ) (Dob & May, 1937" وماي دوب"وتعرض 

" بارنـارد "كـذلك وضـع   , ين التعـاون والتنـافس  والتي ميزا فيها ب, االجتماعية واالقتصادية

)Barnard, 1938 (وناقش فيها نظـام العمـل التعـاوني    , شاملة لطبيعة النظم التعاونية نظرية

من أكثر العوامل فاعلية للتغلب على " التعاون"أن  باعتباره أسلوباً من أساليب التعلم وتوصل إلى

  .                        الفروق الفردية

  )25ص , 2005, الديب(
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في العقود الثالثة األولى مـن  ) Frances Parker, 1830" (فرانسيس باركر"كما اهتم  

وقد ساهمت آراؤه في خلق جو مدرسي ديمقراطي تعـاوني  , القرن التاسع عشر بالتعلم التعاوني

" فرانسيس باركر"بعد  )John Dewey, 1957(" جون ديوي"وأتى . تعليم األمريكيأثرت في ال

عاوني أثناء المعالجة عات التعلم التحيث كانت مجمو, وكتب عن التعلم التعاوني وأكد على أهميته

  .الشهير جزءاً من هذا المشروع في التعلم" لطريقة المشروع"التربوية 

  )245ص, 2002, منسي وآخرون(

  

أن العمل التعاوني لـه أثـر مهـم فـي تكـوين      ) Jean Piaget" (جان بياجيه"َويذكُر 

ة أكثر من استيعاب المعلومات يالعملاستراتيجيات العمل الذهني التي تساعد المتعلمين في حياتهم 

  .نفسها

  )29ص , 2005, الديب(

  

كيرت "وهو أحد تالميذ ) Morton Deutsch, 1949" (مورتن دويتش"وتعتبر محاولة 

من المحاوالت المهمة التي وجهت نظر التربويين والنفسيين إلى ) Kurt Lewin, 1937" (ليفين

 أعدََّو" كيرت ليفين" فكرة أستاذه" مورتن دويتش"يث طور ح, أهمية التعاون والتنافس بين التالميذ

قت في المدارس بـبطء  بِّها إال أنها طُحووالتنافس والتي على الرغم من وض نظرية عن التعاون

وتوصل إلى ثالثة تنظيمات تؤدي إلـى تحقيـق أهـداف    , )246ص, 2002, منسي وآخرون(

كما وضع األساس النظـري  , والتنظيم الفردي, سيوالتنظيم التناف, التنظيم التعاوني: الجماعة هي

  .للتعلم التعاوني

   

التعاون والتفاعـل  طريقة  بدراسة االهتمام وخاصة في العالم العربي وقد بدأ التربويون

ثم استمرت الدراسات في الظهور حتى تم التأكد من أن التالميذ , اتيبين الطلبة في أواخر الستين

باإلضـافة إلـى   , لتعليمي اكتسبوا مهارات وسلوكيات اجتماعية مهمةالذين تعاونوا في الموقف ا

  .تفوقهم في التحصيل الدراسي

  )32-29ص , 2005, الديب(
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مـورتن  "بتطـوير أفكـار    )David Johnson, 1974-1970(" ديفيد جونسون"وقام 

روجر "و"  ديفيد جونسون"وتعاون كٌل من , ٭للتصبح نظرية االعتماد االجتماعي المتباد" دويتش

وكذلك قيامهما  ,بأمريكا" منيسوتا"التعاوني بكلية التربية بجامعة في إنشاء مركز للتعلم " جونسون

وكان أساس عملهما , )32ص, 2005, الديب(دراسة حول الموضوع نفسه ) 80(بنشر أكثر من 

 ويشـجعون ة للتعلم فإن المتعلمين سيتساعدون ويتعاونون أنه إذا تم تحديد وصياغة أهداف تعاوني

  .جهود بعضهم البعض اآلخر لتحقيق هذه األهداف نويدعمو

  )247ص, 2002, منسي وآخرون(                      

  

ومعاونوهما  "روبرت ستيفن"و" روبرت سالفين"ابتكر كل من ) 1982(وفي عام 

قراءة والكتابة برنامجاً تعاونياً لدراسة القراءة والكتابة وفنون اللغة اعتماداً على نتائج بحوث ال

 Eliot" (إيلوت أرنسون"وطور , "تعاوني للقراءة والتعبيرالتكامل ال"وأطلق عليه اسم 

Aronson, 1978 (تكامل المعلومات المجزأة "ب أسلوب التعلم التعاوني المسمى  إجراءات

علم الستخدامه في تقويم مواد تعليمية تشجع على الت" اليفورنياك"بجامعة ) Jigsaw(" التعاوني

ة في التعلم خمسة عناصر أساسي" جونسون وجونسون"وضع ) 1984( وفي عام. التعاوني

المسئولية ) ج, التفاعل المباشر المشجع) ب,  االعتماد المتبادل االيجابي) أ:  هي التعاوني

  .المعالجة الجمعية) ه,  المهارات الخاصة بالعالقات بين األشخاص) د, الفردية

حيث أشارا فيها إلى عدة مفاهيم يمكن االستفادة منها في " جونسون وجونسون"ل  -:جتماعي المتبادلنظرية االعتماد اال٭ 

, راً بأفعال األعضاء اآلخرين في الجماعةتأثُِّمؤثراً َوويكون كل عضو ُم: االعتماد االيجابي المتبادل) أ -:المواقف التعاونية

االعتمـاد  )ج, ضو بمصادره ومعلوماته في تحقيق الهدف المشـترك حيث يسهم كل ع: االعتماد المتبادل في المصدر) ب

االعتمـاد  ) د, ويقوم كل عضو بدور مختلف عن زميله, أي تقسيم العمل بين األعضاء: المتبادل في أداء األدوار أو المهام

ويتمثـل فـي تبـادل    : هالتفاعل وجهاً لوج) ه, أي أن المكافأة توزع على أعضاء الجماعة بالتساوي: المتبادل في المكافأة

كل عضو مسؤول عن تعلم الجزء الخاص به واألجزاء الخاصة : القابلية للمسائلة الفردية) و, الحوار والمناقشة بين التالميذ

, وحـل الصـراع  , وتتـالي األدوار , والقيـادة , واالتصال, مثل مهارة الثقة: المهارات الشخصية) ز, بزمالئه في الجماعة

                                                        .وتشغيل الجماعة

  )68ص, 1998, الجبري والديب(
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ن بالتعلم التعاوني وقرروا أنه بدون تعاون لـن  األخيرة اهتم العلماء والباحثووفي اآلونة 

إال  ن هناك شـيءٌ ولن يكو, وال حتى دولة تكون هناك مدرسة وال جماعة وال أسرة وال منظمة

دأ االهتمام باألسلوب التعاوني في الموقف التعليمي كرد فعـل لالتجاهـات واآلراء   وب. الفوضى

والتنـافس غيـر    الحديثة في التربية وذلك من أجل التغلب على نمط األساليب التقليدية في التعلم

يز إلى بيئة تتم, وتحويل بيئة حجرة الدراسة التقليدية التي يكون فيها التلميذ سلبياً, الشريف الهدام

  .بالتعاون بين التالميذ ويكون فيها التلميذ ايجابياً

  ) 37 -34ص , 2005, الديب(        

  

وحديثاً فقد استخدم التعاون في الموقف التجريبي كأسـلوب تدريسـي رسـمي يعـرف     

 "محمد"موقف التعليمي تعرف وفي ال ,)Cooperative Learning(بإستراتيجية التعلم التعاوني 

مجموعـات  بأنها إحدى طرائق التعلم القائمة على العمل في  طريقة التعاونيةال )14ص, 1993(

, والً عن نجاح أو فشل المجموعـة من أجل تحقيق أهداف محّددة بحيث يصبح كل فرد فيها مسؤ

لذا يسعى كل فرد في هذه الطريقة إلى التعاون مع باقي أفراد المجموعة من أجل تحقيق الهدف 

  .ولكن على المستوى الفردي أيضاً, الجماعة فقط المشترك ليس على مستوى

  

ولـه  , فوه بأنه إحدى استراتيجيات التـدريس عرَّفَ) 186ص, 2006" (بر وآخرونش"أما 

تقوم على أساس تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة تضم كل مجموعة عـدداً  , أساليب متنوعة

يمارسون فيمـا بيـنهم   , طالب) 6-4(يتراوح عددهم عادةً من , من الطلبة من مستويات مختلفة

لتحقيق هدف مشترك يعود عليهم كمجموعة وكأفراد بفوائد تعليميـة  , أنشطة تعليم وتعلم متنوعة

  . واجتماعية تفوق مجموع أعمالهم الفردية

  

ه بأنـه إحـدى اسـتراتيجيات    وفعرَّفَ) Adams & Others, 1990(" آدمز وآخرون"أما 

حيث يعمل التالميذ بعضهم مع بعض في شكل مجموعات , فالتدريس التي تقوم على تنظيم الص

وكـل فـرد فـي    , يناقشون األفكار ويجمعون البيانات من أجل تحقيق هدف مشـترك , صغيرة
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وعن نجاح المجموعة في إنجاز المهام , م زمالئه في المجموعةعلُّالمجموعة يكون مسؤوالً عن تَ

  .التي كلفت بها

  )2005, المهوس(

  

بأنه الهدف الذي يشترك فـي  ) 163ص, 2001" (دروزه"ي كما عرفته والهدف التعاون

كما يحدث تماماً في لعبة كرة القـدم  . تحقيقه مجموعة من المتعلمين يتعاونون فيما بينهم إلنجازه

  .فالكل مسؤول عن نجاح الفريق وتسجيل األهداف, على سبيل المثال

    

بالعمل معـاً ال يـؤدي    وإخبارهم تنظيم الطالب في مجموعاتولما كان االقتصار على 

كان من الضروري التأكيد على مجموعة مـن العوامـل    فقد, عمل تعاوني مثمر بالضرورة إلى

  .والشروط الواجب توافرها في التعلم التعاوني بمختلف أشكاله حتى يعتبر التعلم تعلماً تعاونياً

  )82ص, 2002, الطناوي(

   

تـى يعتبـر   نه حأ)  (Johnson & Johnson, 1996 "جونسون وجونسون" فقد وضح

االعتماد االيجـابي  ) أ: فال بد من أن يتوفر فيه خمسة عناصر أساسية هي , التعلم تعلماً تعاونياً

والمهـارات  ) ولية الفرديـة د والمسـؤ ) وجهاً لوجـه ج والتفاعل المباشر المشجع ) المتبادل ب

  .والمعالجة الجمعية) هالتعاونية 

)Winston, 2002(  

  

  :يما يلي عرض مختصر لهذه العناصروف

ويتمثل هذا العنصر فـي أن  ) Positive interdependence: (االعتماد االيجابي المتبادل -1

نجـاز المهمـة   يعمل بجد إلنجاح العمل المطلوب وإيشعر كل عضو في المجموعة أن عليه أن 

ك يرفع كـل عضـو   وبذل, بحيث يدرك كل عنصر أن النجاح نجاح للجميع, الموكلة للمجموعة

وينفذ هذا العنصر عندما تكون المهمة . "ح معاًً أو أن نغرق معاًإما أن نسب": الشعار التالي

والمهمات الفرعية الموكلة لكـل  , والمحتوى, المطلوبة من المجموعة واضحة من حيث األهداف
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التـآزر مـع    وعندما يدرك كل فرد أنه يعتمد اعتماداً ايجابياً على اآلخر ويشعر بـروح , واحد

  . الجماعة

  ) 7ص, 1989, خطاب(

أنه بـدون االعتمـاد    ) (Johnson & Johnson, 1989 "جونسون وجونسون"ويجزم 

  . االيجابي المتبادل لن يكون هناك تعلم تعاوني ناجح

)Winston, 2002(  

  

شـجع  وفيـه يُ ) Face-to-face promotive interaction: (التفاعل الُمباشر وجهاً لوجه -2

, سهل أعضاء المجموعة مجهودات بعضهم البعض لتحصيل األهداف األكاديميـة المنشـودة  وُي

ويتطلب هذا العنصر وقتاً كافيـاً للمجموعـة   . وتقديم الدعم الشخصي لكل عضو في المجموعة

, وأن يعمل أعضاء المجموعة معـاً لتحصـيل أهـداف المجموعـة    , لتتقابل لكي يحدث التفاعل

  .مشجع بين األعضاءواالحتفال بالتفاعل ال

(Dawson, 2004)  
  

بالرغم من أن كل أفراد المجموعـة  ) Individual accountability: (ولية الفرديةالمسؤ -3

لى أهمية أن ُيؤمن كل فـرد  أكيد عويجب التَّ, داً للقيام بهحّدإال أن لكل فرد دوراً ُم, يتعلمون معاً

, عليه أال يعتمد على اآلخرين في إنجـاز دوره  وأن, ول عن إنجاز المهمة الموكلة إليهبَِأنَّه مسؤ

  .   تنسيقاً بين أفراد المجموعة بصفتهم شركاء في تحقيق الهدف الجماعي ثَحِدنه أن ُيوهذا من شأ

  )83ص, 2002, الطناوي(

  

ويتضمن هذا العنصر االستعمال المناسـب  ) Collaborative skills: (المهارات التعاونية -4

  ولتسهيل المهارات االجتماعية يجب على, ٭رة والمهارات البين شخصيةللمجموعات الصغي

, وحركـات وتعـابير الوجـه   , والصمت, كاإلصغاء: تعني مهارات التواصل بين األشخاص: المهارات البين شخصية ٭

  .            وتحديد جمل الشخص اآلخر وهكذا, واالنتباه الواعي من خالل حركات العيون
  )19ص, عصفور(
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باإلضافة إلى , واالتصال بفاعلية مع بعضهم البعض, والثقة, لطلبة أن يمتلكوا المعرفة المتبادلةا 

فإن  )Johnson & Johnson, 1991( "جونسون وجونسون" وحسب. حل التعارض فيما بينهم

على المعلم أن ال يفترض أن كل طالب يمتلك المهارات االجتماعية الضرورية ليعمل بفاعلية مع 

ويكـافئ  , م طلبته المهارات االجتماعيةلَِّعلذلك على المعلم أن ُي, ين من أعضاء المجموعةاآلخر

  .االستعمال المناسب لهذه المهارات

(Anthony, 2001)  
  

ويتضمن هذا العنصر تحليالً يقوم بـه أعضـاء   ) Group processing( :المعالجة الجمعية -5

وهـذا  , ى أن تتحقق الجودة في العمل وتحقيق الهـدف فرق العمل التي تعمل تعاونياً فيما بينها إل

يتطلب استخدام أعضاء المجموعة المهارات االجتماعية الالزمة لتعزيز أواصر العالقة الطيبـة  

األمر الذي يسهل مهارات التواصل بينهم وعالقات العمل السليمة التي تحقـق األهـداف   , بينهم

  .المنشودة

  )9ص, 1989, خطاب(

  

, ؛ والجبري والديب2002, ؛ وعفت الطناوي2005, سناء سليمان(لتربوي أمثال ويشير األدب ا

إلى أن هنـاك عـدة   ) 1996, أحمد النجدي( ل والدراسات السابقة مث, )1993, محمد؛ و1998

إال أن البنية قد , ولكن ال تتغير المبادئ األساسية له, مداخل واستراتيجيات مختلفة للتعلم التعاوني

تقسيم الطالب وفقـاً لمسـتويات   : ومن هذه االستراتيجيات, بتغير المدخل المستخدمتتغير قليالً 

وأسـلوب تكامـل   , (STAD)  (Student Teams- Achievement Divisions)التحصيل 

, )Learning Together( وإستراتيجية التعلم معـاً , )Aronson Jigsaw(المعلومات المجزأة 

, )Intergroup Cooperation( اون ما بين المجموعـات والتع, ج شاركاووإستراتيجية فكر ز

والبحـث الجمـاعي   , )Teams Games Tournaments) (TGT(وفرق األلعاب والمسابقات 

)Group Investigation.(  
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تنضـوي   ويمكن للمعلم أن ينفذ التعلم التعاوني من خالل مراعاته لخمس استراتيجيات

دام هذه الخطوات في أي موضوع دراسي ومـع  تحتها مجموعة من الخطوات حيث يمكن استخ

فدور المعلم هنا ال يقتصر على تنظيم مواقف التعلم التعاوني لطلبتـه  , أي مجموعة عمرية كانت

  :بل يتضمن دوره المهام الخمس التالية, فحسب

  .ألهداف الدرس اًواضح اًتحديد -1

  .توزيع الطلبة في مجموعات تعليمية قبل أن يتم تعليم الدرس -2

 .شرح واضح للمهمة والبنية الهدفية المطلوبة من الطلبة إعطاء -3

والتدخل لتقديم المسـاعدة فـي المهمـة    , مراقبة التفاعل بين مجموعات التعلم التعاوني -4

أو , )وتعليم المهارات ذات الصلة بالمهمـة , كاإلجابة عن األسئلة(المنوطة وقت الحاجة 

 ).مجموعات(لعمل في زمر أو مهارات ا, ةلزيادة مهارات الطلبة البين شخصي

موا معاً درجة جودة أدائهم مع بعضهم قيِّومساعدة الطلبة في أن ُي, تقويم تحصيل الطلبة -5

 . البعض

 )14ص,1989, خطاب) (1996, النجدي) (230ص, 2005, البغدادي وآخرون(

  

ط أما الطالب فيتوقع منه في ظل إستراتيجية التعلم التعاوني هذه أن يقوم بدور فعال ونش

ضمن ظروف اجتماعية تختلف عن المواقف الروتينية التي تمارس في البيئة المدرسية الصـفية  

بل أصبح دوره , دعاؤهاللمعلومات والمفاهيم وعليه حفظها واست ياًفلم يعد التلميذ هنا متلق. العادية

ي يتوقع من ومن األدوار الت. نجاز المهام التي تضطلع بها المجموعة التي يعمل معهابارزاً في إ

  :الطالب القيام بها في التعلم التعاوني

  .التفاعل في إطار العمل الجماعي التعاوني -1

  .اإلسهام بوجهات نظر وأفكار تنشط الموقف التعليمي -2

 .مساعدة الطلبة لزمالئهم الضعفاء -3

 .يساعد الطلبة بعضهم البعض في فهم األفكار والمسائل -4

 .مواد التعليميةمشاركة الزمالء في تقديم المعلومات وال -5

 .تقبل نقد األفكار من اآلخرين -6
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 .االستقاللية في التفكير والتخلي عن التبعية العمياء آلراء اآلخرين -7

 .ه في نفس المجموعة على األداء بشكل أفضل في كل مرةتحفيز الطالب لزمالئ -8

 .نجاز واإلخفاقتعزيز الطلبة لبعضهم البعض في اإل -9

 .يجابية بين األفراداالحتفاظ بالعالقات الطيبة واال - 10

 
فبالنسبة للطالب , ومهما يكن من أمر فإن للتعلم التعاوني فوائد عدة على الطالب والمعلم

دراسـة  فقد أثبتت البحوث والدراسات أثره االيجابي على التحصيل األكاديمي للطلبة كمـا فـي   

ة نحـو المـادة   وأثره في تكوين االتجاهات االيجابي, )1993, مديحة(ودراسة , )1998, يوسف(

وكذلك فإنه , )Winston, 2002(ودراسة , )1998, النجار(ها الطلبة كما في دراسة ُسدُرالتي َي

وزيـادة عـدد األصـدقاء    , والتخلي عن األنانية, يؤدي إلى اإلحساس بالثقة بالنفس لدى التالميذ

 Nancy(الطلبة  وتقليل قلق, باإلضافة إلى تقويه العالقات االجتماعية, )100ص, 2005, الديب(

& Daniel, 1999 .( 

  

أما بالنسبة للمعلم فإن التعلم التعاوني بشكل عام يوفر عليه الوقت والجهد فـي عـرض   

, 2005, سـليمان (مكن من تغطية معلومات كثيرة عن الموضـوع المـدروس   والتَّ, الموضوع

بدالً من أن يتابع أربعـين  كما أنه ُيمكِّن المعلم من متابعة مجموعات تعليمية قليلة نسبياً , )52ص

ناهيك عن دوره في تقليل الجهد في متابعة الطالـب الضـعيف   , أو خمسين طالباً داخل الفصل

ومن بعض األعمال التحريرية مثل التصحيح ألن هذه األعمال سوف تكون في بعـض  , هوعالج

  .األحيان للمجموعة ككل

  ) 23ص, 1993, محمد) (85ص, 2002, الطناوي(
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  :التنافس طريقة

فاإلنسـان فـي بعـض    , إن إستراتيجية التعلم المقابلة إلستراتيجية التعاون هي التنافس

. لتنافس الشريف الذي يفجر الطاقات ويطلـق القـدرات للعمـل واإلنتـاج    األحيان يحتاج إلى ا

ل الوصول إلى قد يحدث بين شخصين أو مجموعتين أو حتى بين دولتين وذلك من أج والتنافس

فالتنافس موجود في كل المجتمعات مهما تباينـت مسـتوياتهم الحضـارية أو    . لمنشودالهدف ا

أو , طبائعهم االجتماعية حيث نجد أن األفراد يتنافسون من أجل الوصول إلى المكانة االجتماعية

وغالباً ما تعمل الدول واألمم المتحضرة على تشجيع التنـافس الشـريف   . اًمرموق اًتولي مركز

ولعل المجتمعات الرأسـمالية  , له أثر كبير في إحراز التقدم واالزدهار وتربية الصفوةالبناء لما 

  . هي أكبر مثال على وجود التنافس بين األمم واألفراد

  )206ص, 2006, دروزه(

  

 على التنافس من جهـة  ثََّحفقد شجع أيضاً َو, اإلسالم على التعاون من جهة ثَّوكما َح

جميعاً كما جاء في قوله تعـالى ﴿ وفـي ذلـك     ح للناسالير وصلما في التنافس من خ, أخرى

من هنا نرى أن التنافس مثـل التعـاون مطلـب    . )26ية اآل, المطففين( فليتنافس المتنافسون ﴾

المجتمـع   وزيادة اإلنتاج الذي يسعى إليـه , مية الشاملةأساسي من مطالب أي مجتمع لتحقيق التن

نهى عن التنازع واالختالف  - في الوقت ذاته -اإلسالم إال أن, )9ص, 1998, الجبري والديب(

﴿ وال : قـال تعـالى  , وزعزعة أركان بناء المجتمع, والتفرقة المؤدية إلى التفكك بين المسلمين

وهذا يعني  ).46اآلية , األنفال(تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اهللا مع الصابرين ﴾ 

  .تنازع والفرقة والتشرذم بين المتنافسينأن الحض على التنافس ال يعني ال

  ) 16ص, 2005, الديب(            

  

بأنه الـتعلم  ) Competitive Learning" (التعلم التنافسي"وفي الموقف التعليمي ُعرِّفَ 

فنجاح أو فشل طالب يتناسب عكسـياً مـع   , الذي يعمل فيه الطالب بتنافس مع بعضهم البعض

جوهريـاً يـدعوه    ي مثل هذه البيئة التعليمية ال يجد الطالب سـبباً وف. نجاح أو فشل طالب آخر
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يتم تصحيح أعمال الطلبة ومقارنة درجاتهم مـع  , للتعاون مع زميله؛ وطبقاً لهذا النَّمط من التعلم

  .درجات أفضل طالب في الفصل

  )2001, العمر(

  

ل ه التعلم الذي يبـذ نالتعلم التنافسي بَأ) 34ص, 1998" (الجبري والديب" فَرَّفي حين َع

بينما يفشل الذين , ليحصل على أعلى درجة أو مكافأة مادية أو معنوية فيه الفرد أقصى جهد لديه

, ليكون في هذه الحالة هو الفائز األول, ينافسونه في الحصول على هذه الدرجة أو المكافأة نفسها

  .اآلخرين نحو أهدافهم حركق تَوَِّعوفي التعلم التنافسي يكون تحرك الفرد نحو هدفه ُي

  

فيعرف التعلم التنافسي بأنه التعلم الذي يتنافس فيه الطالـب مـع   ) 1996" (النجدي"أما 

زمالئه في أثناء تحقيق الهدف الذي عادة ال يتوصل إليه سوى طالب واحد أو عدد قليـل مـن   

وهـذا  . فس عليـه ب الطالب تنازلياً لتوضيح نتيجتهم في تحقيق الهدف المتناويمكن ترتي, الطلبة

 ويكون دور المعلم في الـتعلم التنافسـي  . داء المهاميتطلب منهم العمل بدقة وبسرعة أكبر في أ

وتنظيم الطالب بحيث يمكن لكل طالـب مراقبـة   , تحديد مخرجات التعلم المطلوبة من كل نشاط

للحصـول  ويتنافس أفراد الصف مع بعضهم البعض , نافس معهتتقدم زميله الطالب اآلخر الذي ي

وتكون متطلبات المعلم أن يؤدي كل طالـب  , )وهكذا.الثالث, الثاني, األول(على الترتيب األعلى 

العمل بشكل أفضل من باقي زمالئه ألن التقيـيم سـيكون علـى أسـاس مقارنتـه بزمالئـه       

)Performance or Norm Referenced Evaluation( , وإرشاد الطلبة إلى المهام المطلوبة

ويكون تقديم التعزيز للطلبة الذين ينجزون مهماتهم , أي طالب معونة أكثر من اآلخر دون إعطاء

  .بزمالئهم في المجموعة أو على مستوى الصف الواحد بسرعة وبدقة مقارنةً

   

هـو  ) 163ص, 2001" (دروزه"كما عرفته ) Competitive goal(والهدف التنافسي 

إال أنه يتنـافس مـع   , وباالعتماد على نفسه فرديالهدف الذي يعمل المتعلم على انجازه بشكل 

المتعلمين اآلخرين في مجموعته للحصول على تقدير أعلى وخاصة إذا كان التعلم يجـري فـي   
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أداء اآلخرين الذين يتنافس  إلىم من خالل الرجوع يَّقَوبالتالي فإن أداء كل فرد ُي, صف مدرسي

  ).Performance or Norm Referenced Evaluation(معهم 

  

فـإن للـتعلم   , وكما يوجد للتعلم التعاوني مداخل واستراتيجيات لتنفيذه كما ذكرت سابقاً

وهذه المداخل واالستراتيجيات مهمـا تنوعـت وتعـددت    , التنافسي أيضاً مداخل واستراتيجيات

  .فالتنافس يبقى يمثل محورها وبنيتها األساسية

  

أحمـد  (الدراسات السابقة أمثال كثير من  نوعان من التعلم التنافسي كما جاء في وهناك

  ):1996, النجدي

  

 Intergroup) األول هــو التنــافس الجمــاعي أي التنــافس بــين المجموعــات 

(Competition ,ثم تتنـافس  , حيث يتعلم التالميذ المادة الدراسية في الجماعة التعاونية الواحدة

ثـم تصـحح   , ها في الجماعةنبون عى عن طريق تقديم أسئلة يجيالجماعة مع الجماعات األخر

وتأخذ الجماعة التـي   ,وتعطى درجة للجماعة بناًء على إسهام كل عضو فيها, إجابة كل جماعة

  .حققت درجة أعلى جائزة وتعتبر هي الفائزة على الجماعات األخرى

   

وفيه يوزع التالميذ , )Individual Competition(الثاني وهو التنافس الفردي النوع و

بحيث يتنافس الطلبة علـى المركـز   , مجموعات ثالثية غير متجانسة في القدرة التحصيليةعلى 

م المدرس لهم امتحاناً يجيبـون عنـه   دِّقَسوه منفردين ُيدُروبعد أن َي, األول في دراسة الموضوع

وبناًء على المركز الذي حققه التلميذ في جماعته ينقل الـى  , لتحديد الطالب الفائز في كل جماعة

وهكـذا  , جماعه أخرى كي ينافس التالميذ الذين حققوا المركز نفسه في دراسة الموضوع التالي

فـي   تلميذ زميله الذي حقـق المركـز األول  عاد توزيع التالميذ في كل مرة بحيث ينافس كل ُي

وتارة غير متجانسـين فـي األداء   , وبذلك يصبح التالميذ تارة متجانسين, المجموعات األخرى

  . عندما يتنافسون في كل موضوع التحصيلي
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بأن الفائزين يواجهون موقفاً أكثر تحدياً في الجماعة التي  التنافسي ويتميز هذا األسلوب

كما تتوافر فرص متكافئة للتالميذ الذين لم يفوزوا بالمركز األول ليحاولوا الفـوز  , يتسابقون فيها

لمجموعة يتجنبون التفاعل اإليجابي فيمـا  كما يتميز بأن التالميذ داخل ا, في الجماعات األخرى

  .بينهم أثناء دراسة المادة

  

 & Johnson( "جونسـون وجونسـون  "كما حددها  أما دور المعلم في التعلم التنافسي

Johnson, 1987 ( عام " النجدي"والتي وردت في دراسة)فهو على النحو التالي) 1996:  

  .التدريبتحديد مخرجات التعلم المطلوبة من النشاط أو  -1

دون إعطاء أي طالب معونة حول القواعد أو المهام المطلوبة إعطاء إرشادات للطلبة  -2

 . أكثر من طالب آخر

منهم تحصيل  ا مع بعضهم البعض بحيث يراقب كُلٌّالسماح ألفراد الصف بأن يتنافسو -3

, األول(ويسمح للفرد بمعرفة ترتيبه في الصف مقارنـةً بـاألفراد اآلخـرين    , اآلخر

 ...).الثالث, انيالث

 
 :تعليمات المعلم هي دائماً -4

 .اعمل إلنهاء المهمة بمفردك •

 .اجتهد للوصول إلى النتيجة بشكل أسرع وأدق من الطالب اآلخرين •

 .أهمل أي تعليقات تسمعها من الطالب اآلخرين •

 .اطلب المعونة والمساعدة من المعلم فقط •

 
 :كوضح للتالميذ أنَّ -5

العمل أو التعيين بشكل أفضل من باقي زمالئـه  ريد من كل طالب أن يؤدي تُ •

 .وبمفرده

مع أعمـال أو أداء بـاقي    عمله أو أداِئِه ِةنَقاَرإن التقييم سيتم على أساس ُم  •

 .الطالب وترتيبه في سلم الدرجات
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 .بينهم في كل مهمة لفظياً ومادياً ِإلذكاء التنافستشجيع الطلبة  -6

ؤدون العمل بشكل أفضل وأسـرع بالمقارنـة   تعزيز الطلبة الذين يعملون بمفردهم وي -7

 .بزمالئهم في الصف ككل

 .تولي مهمة تبديل مراكز الطلبة على اللوحة الجدارية في نهاية كل حصة -8

 
  : فيكون على النحو اآلتي أما دور الطالب في التعلم التنافسي

  .بذل الجهد إلنهاء المهمة بإتقان وبسرعة قبل اآلخرين -1

  .خرينعدم تقديم المساعدة لآل -2

 .طلب المساعدة من المعلم فقط -3

 .ير موقعه على لوحه المراكزيبذل الجهد في كل مهمة للتنافس مع زمالئه لتغ -4

وعدم اإلحباط بسبب اإلخفـاق ألن ذلـك   , التنافس بقوة في كل مهمة يطرحها المعلم -5

 .سيؤثر على ترتيب المراكز في اللوحة

 
متبـادل بـين   ي من وجود تفاعـل سـلبي   لتنافسوعلى الرغم مما قد يؤدي إليه التعلم ا

وبكثـرة  , وارتفاع معدل القلق والشك في اآلخرين في عدم المساعدة بتحقيـق الهـدف  , التالميذ

مـن المعلمـين    اًإال أن عدداً كبير, )37-35ص, 1998, الجبري والديب(التشاؤم وحب الذات 

ءاً َحيويـاً  زيجب أن تكون ُجقد أكدوا على أن المنافسة الشريفة ) 1960(وعلماء النفس في عام 

  .وجود المنافسة الشخصية في قاعة الصف وأكدوا على أهمية, من التعلم

  )130ص, 2005, البغدادي وآخرون(

  

لموقـف  التعـاون والتنـافس فـي ا    ومهما يكن من ايجابيات وسلبيات لكل من طريقتّي

التعاون والتنافس  يقتّيأن طر نياَرَي)  ,1974Cook & Stingle" (كوك وستنجل"التعليمي فإن 

وفـي الطـرف   , ا على خط مستقيم بحيث يكون فيه التعاون في أحد طرفي الخط المسـتقيم تليس

والعكس  وهذا يعني أنه ليس من الضروري عند غياب التنافس أن يوجد التعاون, اآلخر التنافس

ن والتنافس فيرى أن سلوك التعاو) Eiferman" (ايفرمان" مافي وجهه نظره ماويؤيده. صحيح
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وقد يتصرف الفرد بشكل تعاوني ولكنه فـي  , قد يتعرض لهما الشخص نفسه في مواقف مختلفة

لذلك فالتعاون والتنافس ال يمكن . ث في الفرق الرياضيةدالوقت نفسه يكون هدفه تنافسي كما يح

س أو أنهما يقعان على طرفي خط واحـد فـي مقيـا   , أن ينظر إليهما دائماً على أنهما نقيضان

  .أو أن وجود أحدهما في سلوك الفرد يمنع من وجود اآلخر, التدرج

  )38ص, 1998, الجبري والديب(

  

في نظريته بين التعاون والتنافس فـي ضـوء    )Deutsch, 1949" (دويتش"وقد فرق 

حيث قال أنه إذا قام أحد الطلبة في الموقف التعـاوني بتحقيـق   , مفهوم منطقة األهداف التعلمية

وبالتالي يكون االعتمـاد  , عليمي استطاع كل الطلبة اآلخرين تحقيق الهدف نفسه أيضاًالهدف الت

فإذا عمل أحـد الطلبـة علـى    , وعلى العكس من ذلك في الموقف التنافسي. المتبادل هنا ايجابياً

تحقيق الهدف المنشود وكان الطلبة اآلخرون في وضعٍ غير قادرين معه على تحقيق الهدف نفسه 

  . فيكون االعتماد المتبادل هنا سلبياً, فسهابالدرجة ن

  )55ص, المرجع السابق نفسه(

  

وقد توصل الباحثون إلى مثل هذه النتائج من خالل الدراسات التي أجريت فـي مجـال   

دراسـة  ) 122(بمراجعـة  " جونسون وزمالؤه"قام ) 1981(ففي عام , التعلم التعاوني والتنافسي

في حين  ,فوق التعلم التعاوني على التعلم التنافسي في التحصيلدراسة منها ت) 65(أظهرت نتائج 

كما تفوق التعلم التعاوني على التعلم الفردي في  .فوق التعلم التنافسيدراسات فقط تَ) 8(وجد في 

الذي يقوم به الطالب وحده دون  دراسات كانت لصالح التعلم الفردي) 6(دراسات مقابل ) 108(

  .عاونمنافسه مع اآلخرين أو ت

  )5ص, 1998, النجار(

  

) 29(أن  توصل إلى, دراسة) 46(فقد قام بفحص نتائج ) Slavin, 1983(" سالفين"أما 

ـ , أظهرت تفوق طالب التعلم التعاوني في التحصيل) %63(دراسة أي ما نسبته  ) 15(ين في ح
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م التعـاوني  لم تظهر فروقاً ذات داللة إحصائية بين أسلوب التعل) %32.6(دراسة أي ما نسبته 

  .وأن اثنتين فقط أظهرتا أثراً ذا داللة للطريقة التقليدية, واألسلوب التقليدي

)Dawson, 2004 ((Anthony, 2001)  
  

دراسة استخدمت أسلوب التعلم ) 28(أيضاً بمراجعة ) Slavin, 1980( "سالفين" كما قام

منها أظهرت تفوق التالميذ الذين دراسة ) 19(توصل إلى أن , بالطريقة التقليدية التعاوني مقارنةً

, لم تظهر فروقاً ذات داللة إحصائية بين الطـريقتين ) 8(في حين أن , درسوا باألسلوب التعاوني

  .ودراسة واحدة فقط أظهرت أثراً ذا داللة للطريقة التقليدية

  )1996, النجدي(

    

شوراً في مجـالت  مقاالً بحثياً من) 60(بمراجعة ) Slavin, 1990( "سالفين" وعندما قام

  .من هذه المقارنات فضلت التعلم التعاوني) %72(محكمة الحظ أن 

 (Anthony, 2001)  

  

إلى ارتفاع مستوى تحصـيل  ) 35ص, 1993( "محمد"فقد توصلت , وفيما يتعلق بالقدرة

لـدى دراسـتهم بطريقـة    ) المتفوق والضعيف والمتوسط(الطلبة بمختلف مستوياتهم التحصيلية 

ة التعلم التعاوني ن الطلبة الضعاف هم الذين حققوا أكبر استفادة نتيجة الستخدام طريقوأ ,التعاون

  .نيليهم المتوسطون فالمتفوقو

  

فـي   عليـا إلى وجود فروق بين الطـالب ذوي القـدرات ال  ) 1996( "النجدي"وتوصل 

ي كل مـن  ف علياال الدنيا لصالح طلبة القدراتالتحصيل مقابل الطالب ذوي القدرات المتوسطة و

القـدرة المتوسـطة    الفروق بـين  مثل هذه بينما لم تتضح, والتقليدية ,والتنافس ,طريقة التعاون

  . والقدرة الدنيا
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إذ , لعملية التعليميةوهذا ُيظهر مدى االهتمام الكبير بالتعلم التعاوني والتعلم التنافسي في ا

  .في مواقفه المختلفة اا فائدتهأن لكل منه

  

تفـوق الـتعلم   , خالل النظرة السريعة لبعض نتائج الدراسـات السـابقة  هكذا نرى من   

التعاوني على كل من التعلم التنافسي والتعلم التقليدي بشكل واضح فـي التحصـيل األكـاديمي    

إال أنه من المالحظ أيضاً عدم وجود دراسات وأبحاث قارنت بين طريقتي التعلم التعاوني , للطلبة

اٍف وخاصة باستخدام صفين دراسيين من مرحلتين تعليميتين مختلفتـين  والتعلم التنافسي بشكل ك

وبالتالي فإن الدراسـة الحاليـة هـي     .امس األساسي والصف األول الثانوي العلميكالصف الخ

 Cooperative( التعلم التعـاوني  عرفة فيما إذا كان لطريقةبمثابة دراسة تجريبية تهدف إلى م

Learning (لم التنافسي التعطريقة مقارنة بCompetitive Learning) (  أو الطريقة التقليديـة

  .أثر ايجابي على تعلم طالب الصف الخامس األساسي واألول الثانوي العلمي

  

  

  :مشكلة الدراسة

تشير نتائج الدراسات التي أجراها مركز القياس والتقويم فـي وزارة التربيـة والتعلـيم    

وأخـرى عـام   , مـن طلبـة الصـف العاشـر     عينةباستخدام ) 1998/1999(ية عام الفلسطين

باستخدام عينة من طلبة الصف السادس األساسي أن هناك مشكالت وصعوبات ) 1997/1998(

وخاصة تلك التي تتعلق بتدني مستوى التحصيل الدراسـي  , عدة تواجه العملية التعليمية التعلمية

  .للطلبة في موضوع الرياضيات

  )1998, سعد والخليليوم, 2000, انظر مطر والخليلي( 

  

فقد أوصى مركز القياس والتقويم بضرورة تدريب المعلمين على , وبناًء على هذه النتائج

م مـع  ع في أساليبه التدريسية لتـتالء نّولكي تتيح للمعلم أن ُي, الطرائق النوعية في تعليم الطلبة

ـ  , حاجات الطلبة وميولهم ورفـع مسـتوى   , تعلموتساعد في الوقت نفسه على إثارة دافعيـتهم لل
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كالمتفوق (ولكي يعرف كيف يتعامل مع مستويات الطلبة المختلفة داخل غرفة الصف , تحصيلهم

  ).        والمتوسط والضعيف

  )2002, مطر والخليلي(   

  

في الطرائق التدريسية  ضعف قد تعود في أحد أسبابها إلى, إن هذه النتائج وما دلت عليه

, وما تفتقر إليه من إثارة الدافعيـة للـتعلم  , تعليم الرياضيات بخاصةالتي يستخدمها المدرس في 

الطالب على استخدام االستراتيجيات العقليـة   فزِأو َح, وعدم مراعاتها للفروق الفردية بين الطلبة

 رقاً تقليديةإذ نرى أن معظم الطرائق المستخدمة في مدارسنا ما زالت طُ, والتفكير بشكل منطقي

 في مادة الرياضـيات  ين المعلومات التي تستدعي الحفظ واالستظهار ولو كان ذلكتعتمد على تلق

  .التي تستدعي التفكير المنطقي واالستدالل واالستنتاج

  )112ص, 2001, المقرم( 

  

أن لتنوع طرائق التدريس وهو ونظراً لما بينته معظم الدراسات السابقة في هذا المجال 

وري تبنـي طرقـاً   فإنه أصبح من الضر, مادة الرياضيات أهمية في تحصيل الطلبة وخاصة في

في مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية تساهم في عالج هذا التدني  –غير تقليدية-تدريسيةً فاعلة 

ويكـون دوره  , يكون الطالب فيها محور العملية التعليميةبحيث , في المستوى التحصيلي للطلبة

ـ العملية التعليمية ال سلبياً متلقياً للمعلومات وخاصـة فـي تَ   ايجابياً نشطاً فعاالً ومساهماً في م علُّ

في  ومتعاوناً مع زمالئه, مع المعلم متفاعالًالمتعلم وأهمية أن يكون , المواد العلمية كالرياضيات

والتجـارب  , مساهماً بالنشاطات التربوية, معتمداً على نفسه, تحقيق أهداف التعلم ال منعزالً عنهم

  .والواجبات المدرسية سواء قام بالعمل بشكل فردي أو جماعي ,العملية

  

يجب أن يكون فـي ضـوء   , الحكم على طريقة التدريس الناجحة عالوة على أن فاعلية

بحيث تجعل اتجاهـاتهم نحوهـا   , متها لميولهم ورغباتهملبيتها الحتياجات المتعلمين ومالءمدى ت

كل هذا يتطلـب  , لم المادة الدراسية بشكل أفضلعلى تع -في الوقت نفسه –وتساعدهم , ايجابية

  . من المعلمين والباحثين الكشف عن اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدريس التي يتعلمون بها
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ن في تعلـم مـادة   الباحث في هذه الدراسة يحاول التحقق من فاعلية طريقتي من هنا فإن

 نة وفي صـفين تعليميـي  التقليدي طريقةبال مقارنةً, طريقة التنافسو ,التعاون طريقة: الرياضيات

ـ    , الصف الخامس األساسي والصف األول الثانوي العلمي روف وذلـك بهـدف تحديـد أي الظ

أو  ؟هل تكون فاعلة في صـف دون آخـر  , تينن فاعلان الطريقتوالمواقف التي تكون فيها هاتا

ن اتجاهات الطلبة كما سيحاول الكشف ع .؟أو مع الذكور دون اإلناث ؟قدرة تعليمية دون أخرى

نحو الطريقة التي تعلموا بها لنعزز تطبيق الطرائق التعليمية التي تناسب الطلبـة مـن وجهـة    

ولعل اختيار الباحث لهذين الصفين بالذات يعود من وجهة نظره أن الصـف الخـامس   . نظرهم

األول في حـين أن الصـف   , األساسي في مدارس السلطة الفلسطينية يمثل بداية مرحلة التمكين

وكالهم يمثالن مرحلتين تعليميتين متباينتين بحيـث  , الثانوي العلمي يمثل بداية مرحلة االنطالق

  .تساعدان الباحث التعرف على الطرائق التعليمية التي تناسب التالميذ في كال من الصفين

  

  :أهداف الدراسة

  : هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على      

على  وأثرهم بالطريقة التقليدية مقارنةً التعاون والتنافس في التعلم قتّيفاعلية استخدام طري   -1

  .التحصيل األكاديمي للطالب باستخدام مادة الرياضيات

والطريقـة التنافسـية    ,الطريقة التعاونية: اتجاهات الطلبة نحو الطريقة التي يدرسون فيها   -2

  !أهي سلبية أم ايجابية, الطريقة التقليديةمقابل 

سواء كانـت تعاونيـة أو     تحديد الظروف التعليمية التي تكون فيها الطريقة التعليمية فاعلة    -3

والمرحلة التعليمية التي يدرس فيهـا  , )دنيا, ةمتوسط, عليا(تنافسية في ظل قدرة الطالب 

  ).أنثى, ذكر(والجنس , )صف أول ثانوي علمي مقابل, صف خامس أساسي(

  

  : أهمية الدراسة

  :محاولة الباحث على الدراسة من خالل هميةتبرز أ

مقارنةً الطريقة التقليدية التعلم التنافسي على مدى فاعلية التعلم التعاوني مقابل إلقاء الضوء    -1

  . اضياتفي تحسين مستوى تحصيل الطلبة في الري
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اعلة كقـدرة  فالتعاون والتنافس  التعليمية التي تعتبر فيها طريقتاقف اتحديد الظروف والمو   -2

الصف الخـامس  (والمرحلة التعليمية التي يدرس فيها ) دنيا, ةمتوسط, عليا(الطالب العقلية 

   .مقابل الطريقة التقليدية) أنثى, ذكر(وجنسه , )العلمي ثانويالاألول  الصف مقابلاألساسي 

سي فـي تـدريس   التعلم التعاوني والتعلم التناف موذج إجرائي لكيفية استخدام طريقةتقديم ن   -3

  . مادة الرياضيات مما يفيد المهتمين باألمر

والمنـاهج  , تقديم بعض المقترحات والتوصيات للقائمين على إعـداد البـرامج التربويـة      -4

تتعلق بطرق تدريس موضوع  وتوصيات للمعلمين, والدورات التدريبية للمعلمين, الدراسية

  .سالتعاون والتناف الرياضيات باستخدام طريقتْي

  

  :أسئلة الدراسة

  :لدراسة الحالية اإلجابة على األسئلة التاليةافقد حاولت , انطالقاً من أهداف الدراسة

  :أسئلة الدراسة المتعلقة بالصف الخامس األساسي: أوالً

هل يختلف تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في مادة الرياضيات لدى تعلمهم بطريقة  -1

  مقابل الطريقة التقليدية بغض النظر عن القدرة والجنس؟ التعاون أو طريقة التنافس

هل يختلف تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي من ذوي القدرات العليا عـن تحصـيل    -2

أو الدنيا في مادة الرياضيات بغض النظـر عـن    ,الطلبة من ذوي القدرات المتوسطةنظرائهم 

  الطريقة والجنس؟

اإلناث في الصف الخامس األساسي  الطالبات عن تحصيلهل يختلف تحصيل الطلبة الذكور  -3

  في مادة الرياضيات بغض النظر عن الطريقة والقدرة؟

هل يختلف تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي من ذوي القدرات العليا عـن تحصـيل    -4

أو الدنيا في مادة الرياضيات لدى تعلمهم بطريقـة   ,الطلبة من ذوي القدرات المتوسطةنظرائهم 

  مقابل الطريقة التقليدية؟ ,التعاون أو طريقة التنافس

 اإلناث في الصف الخامس األساسي الطالبات هل يختلف تحصيل الطلبة الذكور عن تحصيل -5

  في مادة الرياضيات لدى تعلمهم بطريقة التعاون أو طريقة التنافس مقابل الطريقة التقليدية؟
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 الصف الخامس األساسيفي  الطالبات اإلناثل طلبة الذكور عن تحصيالهل يختلف تحصيل  -6

  ؟)دنيا, متوسطة, عليا(اتهم قدرباختالف في مادة الرياضيات 

 الصف الخامس األساسيفي  الطالبات اإلناثطلبة الذكور عن تحصيل الهل يختلف تحصيل  -7

وبـاختالف   ,)التقليدية, التنافس, التعاون(الطريقة التي تعلموا بها  في مادة الرياضيات باختالف

   ؟)دنيا, متوسطة, ياعل(قدراتهم 

هل هناك اختالف بين أداء المجموعات التجريبية التي درست بطريقـة التعـاون وطريقـة     -8

  وأداء المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في الصف الخامس األساسي؟, التنافس

  

  :ي العلميأسئلة الدراسة المتعلقة بالصف األول الثانو: ثانياً

هل يختلف تحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي في مادة الرياضـيات لـدى تعلمهـم     -1

  بطريقة التعاون أو طريقة التنافس مقابل الطريقة التقليدية بغض النظر عن القدرة والجنس؟

هل يختلف تحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي من ذوي القدرات العليا عن تحصيل  -2

أو الدنيا في مادة الرياضيات بغض النظـر عـن    ,الطلبة من ذوي القدرات المتوسطةئهم نظرا

  الطريقة والجنس؟

اإلناث في مادة الرياضـيات فـي    الطالبات هل يختلف تحصيل الطلبة الذكور عن تحصيل -3

  الصف األول الثانوي العلمي بغض النظر عن الطريقة والقدرة؟

ألول الثانوي العلمي من ذوي القدرات العليا عن تحصيل هل يختلف تحصيل طلبة الصف ا -4

الطلبة من ذوي القدرات المتوسطة أو الدنيا في مادة الرياضيات لدى تعلمهم بطريقة التعاون أو 

  مقابل الطريقة التقليدية؟ ,طريقة التنافس

ي اإلناث في الصف األول الثـانو الطالبات هل يختلف تحصيل الطلبة الذكور عن تحصيل  -5

العلمي في مادة الرياضيات لدى تعلمهم بطريقة التعاون أو طريقـة التنـافس مقابـل الطريقـة     

  التقليدية؟

اإلناث في الصف األول الثـانوي  الطالبات هل يختلف تحصيل الطلبة الذكور عن تحصيل  -6

  ؟ )دنيا, متوسطة, عليا(ختالف قدراتهم العلمي في مادة الرياضيات با
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اإلناث في الصف األول الثـانوي  الطالبات الطلبة الذكور عن تحصيل هل يختلف تحصيل  -7

 ,)التقليديـة , التنـافس , التعـاون (الطريقة التي تعلموا بها  العلمي في مادة الرياضيات باختالف

  ؟)دنيا, متوسطة, ياعل(وباختالف قدراتهم 

ـ   -8 اون وطريقـة  هل هناك اختالف بين أداء المجموعات التجريبية التي درست بطريقـة التع

وأداء المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية فـي الصـف األول الثـانوي    , التنافس

  العلمي؟

  

 األول الثـانوي العلمـي  مقابل الصف الخامس األساسي  أسئلة الدراسة المتعلقة بالصف: لثاًثا

  :الطريقة والقدرةّي وفق متغير

سي عن تحصيل طلبة الصف األول الثـانوي  هل يختلف تحصيل طلبة الصف الخامس األسا -1

  في مادة الرياضيات بغض النظر عن الطريقة والقدرة؟ العلمي 

هل يختلف تحصيل الطلبة الذين درسوا بطريقة التعاون عن تحصيل نظرائهم الطلبة الـذين   -2

   درسوا بطريقة التنافس أو الطريقة التقليدية بغض النظر عن الصف والقدرة؟

الطلبـة مـن ذوي   نظرائهم  تحصيل الطلبة من ذوي القدرات العليا عن تحصيلهل يختلف  -3

  أو الدنيا بغض النظر عن الصف والطريقة؟ ,القدرات المتوسطة

هل يختلف تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي عن تحصيل طلبة الصف األول الثـانوي   -4

  ؟)التقليدية, التنافس, التعاون(العلمي باختالف الطريقة التي تعلموا بها 

هل يختلف تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي عن تحصيل طلبة الصف األول الثـانوي   -5

  ؟)دنيا, متوسطة, عليا(باختالف مستوى القدرة العلمي 

الطلبـة مـن ذوي   نظرائهم  هل يختلف تحصيل الطلبة من ذوي القدرات العليا عن تحصيل -6

  ؟ )التقليدية, التنافس, التعاون(ا يقة التي تعلموا بهأو الدنيا باختالف الطر ,القدرات المتوسطة

هل يختلف تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي عن تحصيل طلبة الصف األول الثـانوي   -7

, عليـا ( وباختالف قدراتهم, )التقليدية, التنافس, التعاون(العلمي باختالف الطريقة التي تعلموا بها 

  ؟)دنيا, متوسطة
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 األول الثـانوي العلمـي  مقابل الصف الخامس األساسي  اسة المتعلقة بالصفأسئلة الدر: رابعاً

  :ّي الطريقة والجنسوفق متغير

هل يختلف تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي عن تحصيل طلبة الصف األول الثـانوي   -1

  في مادة الرياضيات بغض النظر عن الطريقة والجنس؟العلمي 

رسوا بطريقة التعاون عن تحصيل نظرائهم الطلبة الـذين  هل يختلف تحصيل الطلبة الذين د -2

   درسوا بطريقة التنافس أو الطريقة التقليدية بغض النظر عن الصف والجنس؟

اإلناث بغض النظر عـن الصـف    يل الطلبة الذكور عن تحصيل الطالباتهل يختلف تحص -3

  والطريقة؟

طلبة الصف األول الثـانوي  هل يختلف تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي عن تحصيل  -4

  ؟)التقليدية, التنافس, التعاون(العلمي باختالف الطريقة التي تعلموا بها 

هل يختلف تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي عن تحصيل طلبة الصف األول الثـانوي   -5

  ؟)أنثى, ذكر(باختالف مستوى الجنس العلمي 

ة اإلناث في الصفين الخامس األساسـي  هل يختلف تحصيل الطلبة الذكور عن تحصيل الطلب -6

  ؟ )التقليدية, التنافس, التعاون( واألول الثانوي العلمي باختالف الطريقة التي تعلموا بها

هل يختلف تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي عن تحصيل طلبة الصف األول الثـانوي   -7

, ذكـر ( وباختالف جنسهم, )تقليديةال, لتنافسا, التعاون(العلمي باختالف الطريقة التي تعلموا بها 

  ؟)أنثى

  

  :أسئلة الدراسة المتعلقة باتجاهات الطلبة نحو الطريقة التدريسية: خامساً

هل تختلف اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي نحو طريقة التدريس التي تعلمـوا بهـا    -1

  سواء كانت طريقة التعاون أو طريقة التنافس أو الطريقة التقليدية؟

التي تعلموا بها تختلف اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي العلمي نحو طريقة التدريس  هل -2

  طريقة التعاون أو طريقة التنافس أو الطريقة التقليدية؟ سواء كانت

هل تختلف اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي عن اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي  -3

  هم بطريقة التعاون أو طريقة التنافس أو الطريقة التقليدية؟العلمي نحو طريقة التدريس لدى تعلم
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  :فرضيات الدراسة

  :سعت الدراسة الحالية إلى فحص الفرضيات الصفرية التالية

  :الصف الخامس األساسيات الدراسة المتعلقة بفرضي: أوالً

لصف في تحصيل طلبة ا )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

الخامس األساسي في مادة الرياضيات لدى تعلمهم بطريقة التعاون أو طريقـة التنـافس مقابـل    

  .الطريقة التقليدية بغض النظر عن القدرة والجنس

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

أو  ,ذوي القدرات المتوسطةل نظرائهم من تحصيالخامس األساسي من ذوي القدرات العليا عن 

  .الدنيا في مادة الرياضيات بغض النظر عن الطريقة والجنس

فـي تحصـيل الطلبـة     )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

اإلناث في الصف الخامس األساسي في مادة الرياضـيات بغـض   الطالبات الذكور عن تحصيل 

  .لطريقة والقدرةالنظر عن ا

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4

  .الخامس األساسي في مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الطريقة والقدرة

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -5

  .ي في مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنسالخامس األساس

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -6

  .الخامس األساسي في مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين القدرة والجنس

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -7

  .الخامس األساسي في مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الطريقة والقدرة والجنس

في التحصيل بـين أداء   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -8

ـ , المجموعات التجريبية التي درست بطريقة التعاون وطريقة التنافس ابطة وأداء المجموعة الض

  .في الصف الخامس األساسي رست بالطريقة التقليديةالتي د
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  :الصف األول الثانوي العلميات الدراسة المتعلقة بفرضي: ثانياً

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

التعاون أو طريقة التنافس مقابـل   األول الثانوي العلمي في مادة الرياضيات لدى تعلمهم بطريقة

  .الطريقة التقليدية بغض النظر عن القدرة والجنس

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

األول الثانوي العلمي من ذوي القدرات العليا عن ذوي القدرات المتوسطة أو الدنيا فـي مـادة   

  .النظر عن الطريقة والجنس الرياضيات بغض

فـي تحصـيل الطلبـة     )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

الذكور عن تحصيل اإلناث في الصف األول الثانوي العلمي في مادة الرياضيات بغض النظـر  

  .عن الطريقة والقدرة

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4

  .األول الثانوي العلمي في مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الطريقة والقدرة

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -5

  .األول الثانوي العلمي في مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال -6

  .األول الثانوي العلمي في مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين القدرة والجنس

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -7

  .الرياضيات تعزى للتفاعل بين الطريقة والقدرة والجنساألول الثانوي العلمي في مادة 

في التحصيل بـين أداء   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -8

وأداء المجموعة الضـابطة  , المجموعات التجريبية التي درست بطريقة التعاون وطريقة التنافس

  .ول الثانوي العلمياألالتي درست بالطريقة التقليدية في الصف 
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 األول الثانوي العلميراسة المتعلقة بالصف الخامس األساسي مقابل الصف فرضيات الد: ثالثاً

  :الطريقة والقدرةوفق متغيرّي 

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

بغـض  , الثانوي العلمي في مادة الرياضـيات الخامس األساسي عن تحصيل طلبة الصف األول 

  .النظر عن الطريقة والقدرة

الذين طلبة الفي تحصيل  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

في درسوا بطريقة التعاون عن تحصل نظرائهم الذين درسوا بطريقة التنافس أو الطريقة التقليدية 

  .نظر عن الصف والقدرةمادة الرياضيات بغض ال

في تحصيل الطلبة مـن   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

أو الدنيا في مـادة   ,الطلبة من ذوي القدرات المتوسطةنظرائهم ذوي القدرات العليا عن تحصيل 

  .الرياضيات بغض النظر عن الصف والطريقة

في تحصيل الطلبة فـي   )α=0.05(ية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائ -4

  .مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الصف والطريقة

في تحصيل الطلبة فـي   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -5

  .مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الصف والقدرة

في تحصيل الطلبة فـي   )α=0.05(عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -6

  .مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الطريقة والقدرة

في تحصيل الطلبة فـي   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -7

  .مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الصف والطريقة والقدرة

  

 األول الثانوي العلميمتعلقة بالصف الخامس األساسي مقابل الصف راسة الفرضيات الد: اًرابع

  :وفق متغيرّي الطريقة والجنس

في تحصيل طلبة الصف  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

بغـض  , الخامس األساسي عن تحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي في مادة الرياضـيات 

  .لطريقة والجنسالنظر عن ا
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في تحصيل في تحصيل  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

الذين درسوا بطريقة التعاون عن تحصل نظرائهم الـذين درسـوا بطريقـة التنـافس أو     طلبة ال

  .بغض النظر عن الصف والجنس في مادة الرياضياتالطريقة التقليدية 

فـي تحصـيل الطلبـة     )α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات  -3

  .اإلناث في مادة الرياضيات بغض النظر عن الصف والطريقة الطالبات الذكور عن تحصيل

في تحصيل الطلبة فـي   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4

  .ريقةمادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الصف والط

في تحصيل الطلبة فـي   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -5

  .مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الصف والجنس

في تحصيل الطلبة فـي   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -6

  .سمادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الطريقة والجن

في تحصيل الطلبة فـي   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -7

  .مادة الرياضيات تعزى للتفاعل بين الصف والطريقة والجنس

  

فرضيات الدراسة المتعلقة باتجاهات طلبة الصفين الخامس األساسي واألول الثـانوي  : خامساً

  :العلمي نحو الطريقة التدريسية

في اتجاهات طلبة الصف  )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال -1

قة التنافس أو الطريقة الخامس األساسي نحو طريقة التدريس لدى تعلمهم بطريقة التعاون أو طري

  .التقليدية

 في اتجاهات طلبة الصف )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

قـة التنـافس أو   األول الثانوي العلمي نحو طريقة التدريس لدى تعلمهم بطريقة التعاون أو طري

  .الطريقة التقليدية

جاهـات طلبـة   بـين ات  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

التدريس لدى اتجاهات طلبة األول الثانوي العلمي نحو طريقة الصف الخامس األساسي مقارنةً ب

  .قة التنافس أو الطريقة التقليديةتعلمهم بطريقة التعاون أو طري
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 :حدود الدراسة

   .م2007/ 2006تم إجراء الدراسة في العام الدراسي      -

وطلبـة  , اقتصرت عينة الدراسة على طلبة الصف الخامس األساسي كمرحلة تعليمية دنيا     -

, ذكور جنـين األساسـية  : في مدارس تعليمية علياثانوي العلمي كمرحلة الالصف األول 

, والماليزية األساسية للبنات, والزهراء األساسية للبنات, والصداقة الماليزية الثانوية للبنات

  .في مدينة جنين, وبنات جنين الثانوية, وذكور جنين الثانوية

  .ويثانالاقتصرت هذه الدراسة على الفرع العلمي بالنسبة للصف األول      -

  .اشتملت هذه الدراسة على الذكور واإلناث     -

للصف الخامس  "الكسور العشرية"اقتصرت هذه الدراسة على مادة الرياضيات في وحدة      -

  .للصف األول الثانوي العلمي "المتتاليات والمتسلسالت"ووحدة , األساسي

  

  : مصطلحات الدراسة

   :)Teaching Method( طريقة التدريس -

أو المنهـاج  , هج الذي يسلكه المعلم في توصيل ما جاء فـي الكتـاب المدرسـي   لنَّهي ا

بحيث تكفل طريقـة  , سرومعلومات ومهارات ونشاطات للمتعلم بسهوله وي, الدراسي من معرفة

, وبين الطلبة والمادة الدراسية, التفاعل االيجابي البناء بين المعلم والطلبة من ناحية التدريس هذه

كـل ذلـك   , ثم بين الطالب وأفراد البيئة المحلية من ناحية أخـرى , ضهم مع بعضوالطالب بع

واكتسـابه الخبـرات التربويـة    , بهدف إحداث التغير االيجابي الدائم نسبياً في سـلوك المـتعلم  

  .المنشودة

  )176ص, 2000, دروزه(

  : لغة يعني: )Cooperation( التعاون -

 Oxford(ة لغاية مشتركة وتحقيق هدف واحد قيام الفرد بالفعل أو العمل ضمن مجموع

Advanced Learner's Dictionary, 1992, p200( ,  وفـي)  1972, المعجـم الوسـيط ,

  .يعني المساعدة) 669ص
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  : عنياصطالحاً ت) Cooperative Learning( ة في التدريسالتعاوني لطريقةا -

, ر متجانسة القـدرات طريقة تدريس تقوم على تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة غي

ويقوم المعلم بتقديم األفكار الرئيسية , طالب )6(بحيث يكون عدد الطالب في المجموعة الواحدة 

ثم يقوم الطلبة متعاونين بأداء الواجبات والمهمات المطلوبة مـنهم  , في الدرس في بداية الحصة

ويتبـادل  , وتحقيق الهدف إلى أن ينجح جميع أعضاء المجموعة في فهم وإتمام المهمة أو المهام

ويختتم المعلم الحصة بنظرة شاملة للدرس تتضمن , الطلبة األدوار فيما بينهم في نهاية كل حصة

االعتمـاد  : ويستند هذا األسلوب على العناصـر األساسـية التاليـة   . خالصة المعارف المقدمة

والمهـارات  , الفرديـة  وليةوالمسـؤ , لمباشر المشجع وجهاً لوجـه والتفاعل ا, االيجابي المتبادل

  .والمعالجة الجمعية, التعاونية

  )1996, النجدي(

  

  : لغة يعني )Competition(التنافس -

 Oxford(يحاول فعل الشيء نفسه  زيمة اآلخر الذيالمحاولة للفوز بشيء عن طريق ه

Advanced Learner's Dictionary, 1992, p183(  وفي )238ص, 1994, لسان العرب (

  .  غبة في الشيء واإلنفراد بهفيعني الر

  

  : عنياصطالحاً ت: Competitive Learning) ( ة في التدريسالتنافسيالطريقة  -

ويقـوم المعلـم   , طريقة تدريس تقوم على أساس تحديد المعلم لمخرجات التعلم المطلوبة

م تحقيق الهـدف  ثم يوكل إليهم مهام يتنافسون فيها ليحاول كلٍ منه, بشرح المهمة التعليمية للطلبة

ويبين المعلم للطالب في كل مهمة تعليمية تتم خالل الحصـة  , بشكل أفضل وأسرع من اآلخرين

وفـي  , ت لهذا الغـرض مستعيناً ببطاقات ُأعّد.) ..الثالث, الثاني, األول(الدراسية من كان منهم 

على لوحة المراكز .) ..الثالث, الثاني, األول(نهاية كل حصة يقوم المعلم بترتيب أسماء الطالب 

أنجزوا المهام بالدقة والسرعة التي مكنـتهم مـن التفـوق علـى      نمع تقديم التعزيز للطلبة الذي

  .اآلخرين
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   :)Traditional Teaching Methods( الطريقة التقليدية في التدريس -

والحفـظ  , هي الطريقة التي تعتمد على التلقين من جانب المعلم وحل المسائل الرياضية

 .                                  وهي مرتبطة بالمفهوم القديم للمنهاج, ستظهار المعلومات من جانب الطالبوا

  )195ص, 2003, اللقاني والجمل(

  

   :الرياضيات مادة التحصيل في -

ويقاس بعالمة الطالب الكلية التي ُيحصلها فـي  , مقدار ما تعلمه الطالب في الرياضيات

  .لهذا الغرض دَِّعفي االختبار الذي ُأ مادة الرياضيات

  )1999, أبو عطية) (1996, النجدي(

  

  :الطالب ذو القدرة العليا في الرياضيات -

تتـراوح  معدالت حصلوا على  من الطلبة الذين%) 27(هو الطالب الذي يقع ضمن أول 

لخـامس  في مادة الرياضيات في الصف الرابع األساسي بالنسبة لطلبة الصـف ا ) 99-81(من 

في مادة الرياضيات في الصـف العاشـر بالنسـبة    ) 100-94(تتراوح من معدالت و, األساسي

  .لطلبة الصف األول الثانوي العلمي

  

  :الطالب ذو القدرة المتوسطة في الرياضيات -

 لذين يأتون بين الطالب ذوو القدراتمن الطلبة ا%) 46(ل هو الطالب الذي يقع ضمن ا

 فـي  الدنيا ذوو القدراتوالطالب , -من عدد الطلبة تحصيلياً % 27أعلى  -التحصيل  العليا في

-58(تتـراوح مـن   معدالت وحصلوا على  ,-من عدد الطلبة تحصيلياً % 27أقل  –التحصيل 

, في مادة الرياضيات في الصف الرابع األساسي بالنسبة لطلبة الصف الخـامس األساسـي  ) 80

لرياضيات في الصف العاشر بالنسبة لطلبـة الصـف   في مادة ا) 94-80(تتراوح من معدالت و

  .األول الثانوي العلمي
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  :الطالب ذو القدرة الدنيا في الرياضيات -

معـدالت  علـى  من الطالب الذين حصـلوا  ) %27(هو الطالب الذي يقع ضمن آخر 

في مادة الرياضيات في الصف الرابع األساسي بالنسبة لطلبـة الصـف   ) 57-50(تتراوح من 

في مادة الرياضيات فـي الصـف العاشـر    ) 80-50(تتراوح من معدالت و, س األساسيالخام

  .بالنسبة لطلبة الصف األول الثانوي العلمي

  )Robyn M. Gillies, 2002) (1996, النجدي( 

  

  :طالب الصف الخامس األساسي -

يجلسون على مقاعـد  وكانوا , سنة) 11-9(أعمارهم ما بين  تتراوحهم الطالب الذين   

فون ضمن صنَُّيَو ,دراسي في مدارس فلسطين الحكوميةالدراسة في السنة الخامسة من عمرهم ال

  .المرحلة األساسية الدنيا في وزارة التربية والتعليم في فلسطين

  

  :طالب الصف األول الثانوي العلمي -

 يجلسون على مقاعد وكانوا, سنة) 17 -15(هم الطالب الذين تراوحت أعمارهم ما بين   

فون صـنَّ ُيَو ,الدراسة في السنة الحادية عشرة من عمرهم الدراسي في مدارس فلسطين الحكومية

  .ضمن المرحلة الثانوية في الفرع العلمي في وزارة التربية والتعليم في فلسطين

  

  :االتجاه نحو طريقة التدريس -

يقـة  لطر تأيـده أو معارضـته  , هو شعور الطالب العام الذي يعكس رضاه أو رفضـه   

  .التدريس التي يدرس فيها

  

 :مدارس محافظة جنين الحكومية -

  .جنين/المقصود بها المدارس التابعة لمكتب مديرية التربية والتعليم
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  الفصل الثاني

  

  ابقةــــات الســـالدراس
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقة
    

أجريت في مجال أثر التعلم التعاوني والـتعلم   يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة التي  

مضافاً إليها بعـض  , وفي مادة الرياضيات بشكل خاص, امالتنافسي في تحصيل الطلبة بشكل ع

, الدراسات التي تناولت هاتين الطريقتين بتفاعلهما مع متغيرات أخرى كقدرة الطالب التعليميـة 

  .واتجاهات الطلبة نحو الطريقتين, وجنس الطالب

  

  .الدراسات العربية: أوالً

 معرفةحيث هدفت دراستهما إلى ) 1992(حسن وخطـاب  ومن هذه الدراسات ما قام به 

أثر التعلم التعاوني على التحصيل الدراسي لطلبة الصف الثاني اإلعدادي فـي العلـوم مقارنـةً    

رسوا فيها مـادة  نحو الطريقة التي دوالتعرف على اتجاهات الطلبة , من ناحية بالطريقة التقليدية

, طالباً وطالبـة ) 214(نت من تكوَّ واستخدم الباحثان لهذا الغرض عينةً. العلوم من ناحية أخرى

  :تم توزيعهم إلى مجموعتين

طالباً وطالبة تعلموا بطريقة التعلم التعـاوني  ) 102(نت من تكوَّ: مجموعة تجريبية -1

, قيق أهداف مشـتركة يسعون لتح, بتقسيمهم إلى مجموعات غير متجانسة التحصيل

  .في التعلم معتمدين على بعضهم بعضاً

طالباً وطالبة تعلموا بالطريقة التقليدية التـي  ) 102(نت من وتكوَّ: مجموعة ضابطة -2

 .يكون فيها المعلم محور العلمية التعليمية والطالب مستقبل للمعلومات

  

, "الحـرارة "فـي وحـدة   : األول, الباحثان اختبارين تحصيليين ولغايات الدراسة فقد أعدَّ

سؤاالً مـن نـوع   ) 20(منهما من  واحٍد ن كلُّوتكوَّ, "اإلحساس في اإلنسان"في وحدة : والثاني

لقيـاس   واستخدما أيضـاً مقياسـاً  , والتطبيق, والفهم, قاست مستوى التذكر, االختيار من متعدد
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وكانت النتـائج  , فقرة) 22( ن منتكوَّ اتجاهات الطلبة نحو الطريقة التي درسوا فيها مادة العلوم

  :كما يلي

ـ   )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود -1  يفي التحصـيل الكلّ

, للطلبة في العلوم تعود لطريقة التدريس "اإلحساس في اإلنسان"ووحدة , "الحرارة"لوحدة 

 .ولصالح طريقة التعلم التعاوني

في تحصيل الطلبة  )α=0.05(مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية عند  عدم وجود -2

في حين كانت هنـاك فـروق فـي    , تعود لطريقة التدريس" الحرارة"في اختبار وحدة 

لصـالح طريقـة التـدريس    , "اإلحساس في اإلنسـان "تحصيل الطلبة في اختبار وحدة 

 .التعاونية

حصـيل  فـي الت  )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   عدم وجود -3

 .أو للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس, الدراسي للطلبة في العلوم تعزى للجنس

في اتجاهـات الطلبـة    )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود -4

 .لصالح طريقة التعلم التعاونيطريقة التدريس وكانت نحو 

في اتجاهـات الطلبـة    )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود -5

في حـين لـم توجـد    , لصالح اإلناث باعتبار عامل الجنس وكانت طريقة التدريسنحو 

  .التدريس والجنس ي االتجاه تعزى للتفاعل بين طريقةفروق ف

    

ف على أثـر طريقـة   عّرحيث هدفت دراسته التَّ )1992(الشديفات وفي دراسة أجراها 

واتجاهاتهم نحوهـا   ,طالبات الصف العاشر في مادة الجغرافياالتعلم التعاوني في تحصيل طلبة و

طالبـاً وطالبـة   ) 207(نت من تكوَّ في دراسته عينةً الباحث واستخدم. مقارنةً بالطريقة التقليدية

  :مت كما يليسِّموزعين على ثماني شعب في أربع مدارس قُ

ـ  بتين نت من شعوتكوَّ, درست بطريقة التعلم التعاوني: مجموعة تجريبية -1 ذكور مـن ال

  .ناثمن اإلوشعبتين 

ذكور وشـعبتين  ال من نت من شعبتيندرست بالطريقة التقليدية وتكوَّ: مجموعة ضابطة -2

  .ناثمن اإل
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ن مـن  ق الباحث اختباراً تحصيلياً تكوَّطبَّ ,وفي نهاية التجربة التي استمرت ثالثة أسابيع  

باإلضافة إلى مقياس لقيـاس اتجاهـات   , قاست التعلم العام فقرة من نوع اختيار من متعدد) 33(

نصـفها ايجـابي    ,فقـرة ) 40(ن مـن  تكوَّ الطريقة التي درسوا بها مادة الجغرافيا الطلبة نحو

  .ذي الخمسة أوزان "ليكرت"وفق مقياس  ,والنصف اآلخر سلبي

    

ـ  الباحث ل وتوّص يل في دراسته إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي التحص

لنسبة لالتجاه نحو أما با .أو التفاعل بين الطريقة والجنس, أو الجنس, طريقة التدريسراجعٍ لنوع 

طريقة تدريس مادة الجغرافيا فأظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو  الطريقة

  .لصالح اإلناث تعزى للجنس

   

ـ  عن نتائج درا )1995(القاعود اختلفت نتائج دراسة في حين  ) 1992(ديفات سـة الش

وذلك عندما توصل إلـى وجـود   , التعليمية المادةنفس تناولهما نفس الصف ومن بالرغم  السابقة

لصالح طريقـة الـتعلم   وكانت فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى لطريقة التدريس 

 .ر من متعـدد تيامن نوع االخ فقرٍة) 30(ن من ق عليها اختباراً تحصيلياً تكوَّطّبعندما  ,التعاوني

شـعبة درسـت    ,موزعين على شـعبتين  طالبٍ) 41(من تكوَّنت  عينةً وكان القاعود قد استخدم

مجموعة  بطريقة التعاون حيث تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة التحصيل تتكون كّل

غة على شكل أهداف وأساليب وأنشطة وكان دور المعلم تقديم مذكراٍت مصا, طالب) 5-4(من 

, والمفـاهيم , ويتعاون طالب المجموعة الواحدة في فهـم الحقـائق  , وتقويم وتحديد أدوار الطلبة

وقد يلتقـي بعـض   , والقيام باألنشطة ذات العالقة, واإلجابة عن األسئلة, والتعميمات الجغرافية

  . أفراد المجموعات معاً للتعلم بحيث يعود كل فرد إلى مجموعته لينقل لهم خبرته

  

ومتلقيـاً   لشعبة األخرى بالطريقة التقليدية التي يكون فيها الطالـب مسـتقبالً  ودرست ا  

, وطرح األسئلة المباشـرة , محور العملية التعليمية يعتمد على أسلوب اإللقاءوالمعلم , للمعلومات

  .والوسائل التعليمية المناسبة, وااللتزام بالكتاب المدرسي
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رفة أثر طريقة التعلم التعاوني مقابل طريقة لمع )1993(نوح وفي دراسة أخرى قام بها 

حيـث أخـذ   , التعلم التقليدية على تحصيل المهارات الجبرية عند تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

سؤاالً من نـوع  ) 32(ن من واستخدم اختباراً قبلياً تكوَّ. طالبة) 160(نت من عشوائية تكوَّ عينةً

ياً إلى عشوائ ع العينةَوزَّثم . تتطلب إجابات قصيرة ىوأخر, واألسئلة المفتوحة, خطأالصواب وال

  . ضابطة بطريقة متكافئة وفق استعدادهم لتعلم الجبر مجموعات تجريبية وأخرى

  

 مت الطالبات إلى مجموعات غيرسِّرست المجموعات التجريبية بطريقة التعاون حيث قَُد

م المعلم خالل الخمس دقـائق  يقّد طالبات بحيث متجانسة التحصيل كّل مجموعٍة تكّونت من أربع

ف اكتسابها إلى مجموعات التالميذ عن طريـق أوراق عمـل   ستهَداألولى المهارة الرياضية الُم

ويبدأ التالميذ بمناقشة أوراق العمل بشكل تعاوني باالتساق مع الكتاب المدرسي , مخصصة لذلك

بهدف التصحيح  ,شة للفصل ككليقوم المعلم بعمل مناق ,وفي آخر ربع ساعة من الحصة, المقرر

  .والتوضيح للمهارة

  

متعدد قاس المهـارات  من  رسؤاالً من نوع االختيا) 16(ن من وعلى اختبار الحق تكوَّ

ت هذه المهـارا الطلبة في توصل الباحث إلى أن التعلم التعاوني أدى إلى زيادة تحصيل , الجبرية

  .عن الطريقة التقليدية بشكل له داللة إحصائية

  

 دراسة هدفت إلى فحـص  )1995(عثمان كالشخصية فقد أجرى  ,وباستخدام متغير آخر  

طريقة التعلم التعاوني بالتفاعل مع نمط الشخصية والجنس وأثرهما على تحصيل طلبة الصـف  

وذلك من خالل دراسة المتغيرات المستقلة المتمثلة بطريقـة  , التاسع في مادة قواعد اللغة العربية

  ).أنثى, ذكر(والجنس  ,)انطوائي, انبساطي(ونمط الشخصية  ,)تقليدية, ةتعاوني(التعلم 

  

سـتة   :شعبة ةموزعين على اثنتي عشر, طالباً وطالبة) 331(نت عينة الدراسة من وتكوَّ  

والستة الباقيـة ضـابطة درسـت بالطريقـة     , منها تجريبية درست وفق طريقة التعلم التعاوني

  .  التقليدية
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ليقـيس  ) .E. I. P(للشخصـية  " إيزنيك"دم الباحث فقرات اختبار استخولغايات الدراسة   

الباحث اختبـاراً   وكما أعدَّ, فقرة) 24(واالنطواء وكان عدد فقراته  ,االنبساط: لشخصيةي  ابعد

  .والتطبيق ,والفهم ,تحصيلياً من نوع االختيار من متعدد ذي أربعة بدائل قاست مستوى التذكر

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصـيل الدراسـي تعـزى     وأشارت النتائج إلى  

وكذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية  , لطريقة التدريس ولصالح طريقة التعلم التعاوني

في حين لم توجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي التحصـيل     , تعزى للجنس ولصالح الذكور

بـين   التفاعـل  أو, قة التعلم ونمط الشخصيةأو للتفاعل بين طري, الدراسي تعزى لنمط الشخصية

  .بين نمط الشخصية والجنسالتفاعل أو , طريقة التدريس والجنس

  

هدفت إلى استقصاء أثر طريقة التعلم التعاوني  )1996-1995(لجبر وفي دراسة أخرى 

واتجاه الطلبة نحو مـادة اللغـة االنجليزيـة    , تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي كلٍ من على

  .قارنةً بالطريقة التقليديةم

  

طالباً وطالبة موزعين على أربع شعب في مدرستي ) 138( وباستخدام عينة تكوَّنت من

التابعتين لوكالة الغـوث  ) طالبة 63(وبنات عسكر األساسية , )طالب 75(ذكور عسكر األساسية 

نان المجموعـة  لتكوِّ) شعبة ذكور وشعبة إناث(حيث تم اختيار شعبتين , الدولية في منطقة نابلس

ة إلـى مجموعـات غيـر متجانسـة     قسم الطلب وفيها, بالطريقة التعاونية التجريبية التي تعلمت

طالب يتعاونون مع بعضهم البعض ومع المجموعـات   ةتتكون كل مجموعة من أربع التحصيل

) إنـاث شعبة ذكور وشـعبة  (في حين أن الشعبتين المتبقيتين , األخرى في تعلم المادة الدراسية

حيث اعتبر الصـف مجموعـة    ,وتعلمتا بالطريقة التقليدية ,نان المجموعة الضابطةاختيرتا لتكّو

 دور المعلـم  كـان و, واحدة يدرس كل طالب بمفردة مع وجود بعض التنافس الفردي بين الطلبة

وتزويـد الطلبـة   , ينحصر في تنظيم األنشطة وإدارة النقاش وطرح األسئلة وتصحيح اإلجابات

  . تغذية الراجعة بشكل فرديبال
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لت األولى باختبار تحصـيل فـي اللغـة    تمثَّ: ت الباحثة أداتينقَبَّولغايات الدراسة فقد طَ

والمعـدل  , اللغة اإلنجليزية طريقة التدريس لمادة مقياس االتجاه نحوبالثانية تمثَّلت و, اإلنجليزية

  ).1976" (الكيالني"من قبل 

  

  :ا يليوقد أظهرت نتائج الدراسة م

في التحصيل الدراسي  )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود -1

في اللغة االنجليزية تعود لطريقة التـدريس ولصـالح الطريقـة    ) ذكوراً وإناثاً(للطلبة 

  .بالطريقة التقليدية التعاونية مقارنةً

التحصيل الدراسي في  )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود -2

 .راجع لمتغير الجنس ولصالح الذكور

فـي اتجاهـات    )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   عدم وجود -3

 .عن اتجاهات اإلناثاللغة اإلنجليزية طريقة التدريس لمادة نحو  الذكور الطلبة

االختبار القبلي بين  )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدم وجود -4

الـتعلم  الـتعلم التعـاوني أو    ياس االتجاه سواء بالنسبة لطريقـة واالختبار البعدي لمق

 .أي أن اتجاهاتهم نحو طريقة التدريس لم تختلف قبل التجريب عن َبعده .التقليدي

  

 فقد تفوقت طريقة التعلم التعاوني على كل من طريقتـيّ  )1996(النجدي أما في دراسة 

أثر بنية التعلم التعاوني والتنافسي على تحصـيل  ة عندما درس التقليديوالطريقة , تنافسيالتعلم ال

, باستخدام هذه الطرائق واتجاهاتهم نحو األداء العملي, طالب الصف الثالث الثانوي في الكيمياء

, )ديـة تقلي, تنافسية , تعاونية(طريقة التدريس : وذلك من خالل دراسة المتغيرات المستقلة التالية

فـي حـين كانـت    ) منخفضـة , متوسـطة , عليا(والقدرة العامة للطالب , )أنثى, ذكر(والجنس 

  .طريقة التدريسواالتجاه نحو , التحصيل في الكيمياء :المتغيرات التابعة

  

طالباً وطالبة وزعوا إلى ثالث ) 394(نت من عشوائية تكوَّ واستخدم لهذه الدراسة عينةً

التعلم التعـاوني   طالب وطالبة درسوا بطريقةَ) 133(نت من ى وتكوَّالمجموعة األول: مجموعات
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قدم األفكار الرئيسية فـي  وكان المعلم ُي, سم الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة التحصيلحيث قُ

, بداية الحصة ثم يتعاون الطلبة بأداء المهمات المطلوبة منهم إلى أن ينجح الجميع فـي فهمهـا  

  .الصة للمادة المقدمةنظرة شاملة للدرس تتضمن خُويختتم المعلم الحصة ب

  

طالـب  ) 111(قوامهـا  كان التي درست بطريقة التعلم التنافسي و: أما المجموعة الثانية

ويقوم المعلم بتحديد األهداف المطلوب تحقيقها , م الطلبة إلى مجموعات صغيرةسِّحيث قُ, وطالبة

في حين درسـت  , وصول إلى الهدف قبل اآلخرينويتنافس أفراد كل مجموعة معاً لل, من المهمة

المجموعة الثالثة بالطريقة التقليدية المعتادة حيث يقوم المعلم بعرض المفاهيم والمعلومات الجديدة 

  .مع التركيز على حفظ التالميذ لها

   

سؤاالً من النوع المقالي غطت فقراتـه  ) 30(ن من الباحث اختباراً تحصيلياً تكوَّ قّبَّطََو

واسـتخدم  , والتطبيـق , والفهم, معرفية في الوحدة التعليمية المدروسة هي التذكر ثة مستوياٍتثال

) 56(ن مـن  في مختبرات الكيمياء تكوَّ اتجاهات الطلبة نحو طريقة التدريسلقياس آخر مقياساً 

  .عبارة

  

  )α=0.05( وكانت نتيجة دراسته وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة 

ين المجموعات التي درست بطريقة التعاون والتنافس والطريقة التقليدية لصالح مجموعة التعلم ب

حيث كانت متوسطات عالمات الطلبـة لكـل مـن التعـاون والتنـافس والتقليديـة       , التعاوني

فروق ذات داللة إحصـائية   تكما وجد. على التوالي) 13.133=م ,16.180=م , 20.428=م(

في حـين لـم   , في التحصيل بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث )α=0.05( عند مستوى الداللة

في التحصيل ترجع للتفاعل بين  )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .أو للتفاعل بين الطريقة والقدرة والجنس, طريقة التدريس والجنس

  

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية      بالنسبة ألثر قدرة الطالب التعليمية فقد تبينأما 

)α=0.05( حيث , دنياالمتوسطة  وال في التحصيل لصالح طلبة القدرات العليا على طلبة القدرات
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ـ  ا ليمات الطلبة في كل من القدرات العكانت متوسطات عال  ,20.478=م( دنياوالمتوسـطة وال

ت داللة إحصـائية عنـد   ذا اًبينما لم تظهر هناك فروق, على التوالي) 12.295=م ,14.039=م

ـ   )α=0.05(مستوى الداللة  وال , دنيافي التحصيل بين الطلبة من ذوي القدرات المتوسـطة وال

  . التدريس وقدرات الطالب طريقةللتفاعل بين 

  

فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللـة   يتعلق باالتجاه نحو الطريقة التعليميةوفيما 

الـتعلم التنافسـي   لصالح طريقة التعلم التعاوني عـن   )α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

مقابـل  , )216.71=م(حيث كانت متوسطاتهم على مقياس االتجـاه للتعـاون   , والتعلم التقليدي

  .للتقليدية) 177.68=م(و, للتنافس) 205.05=م(

  

عندما توصلت في دراسـتها إلـى   , النتيجة السابقة الذكر )1997(أبو عميرة وقد أيدت   

, والتعلم التنافسي في التحصيل األكاديمي على الطريقـة التقليديـة  , وق طريقة التعلم التعاونيتف

ت أثر كل من التعلم التعاوني والتعلم التنافسي على التحصيل في الرياضـيات لـدى   َسَرَد حيث

تم توزيعهم إلـى ثـالث   , طالباً) 135(نت من تكوَّ عينٍة باستخدام, طالب الصف األول الثانوي

  :مجموعات كما يلي

درست بطريقة التعلم التعـاوني مـن   , طالباً) 45(نت من تكوَّ: مجموعة تجريبية أولى -1

ن كل مجموعة من أربعة إلى خمسـة طـالب   خالل تقسيم التالميذ إلى مجموعات تتكوَّ

يقه فـي  فروعلى كل تلميذ أن يتعلم ويعلم , يعملون معاً لتحقيق أهداف الموقف التعليمي

  .المجموعة

ودرست بطريقـة الـتعلم التنافسـي    , طالباً) 43(نت من وتكوَّ: مجموعة تجريبية ثانية -2

ويكون التنافس بين المجموعـات  , الجمعي التي تعتمد على تقسيم الطلبة إلى مجموعات

 .وليس بين األفراد

درست بالطريقة التقليدية التي تتركز فيهـا  , طالباً) 47(نت من وتكوَّ: مجموعة ضابطة -3

أكثر من الطالب الـذي يكـون دوره   , التعليمية حول المعلم والمحتوى الدراسي العملية

  .سلبياً
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فقرة لقياس ) 20(ن من األول تكوَّ: ت الباحثة اختبارين تحصيليينعدَّولغايات الدراسة َأ  

, لقياس قدرة الطالب على حل المشكالت اللفظية: والثاني, "المعادالت"تحصيل الطلبة في وحدة 

  .نوع التمرينات والمسائل اللفظيةفقرة من ) 20(أيضاً من ن وتكوَّ

  

  :وكانت النتائج كما يلي  

  -:نتائج اختبار التحصيل األكاديمي: أوالً

فـي التحصـيل     )α=0.01(فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    وجود -1

طة والمجموعـة الضـاب  , )والتنـافس , التعـاون (األكاديمي بين المجموعات التجريبية 

حيث كانت متوسطات عالمات الطلبة لكل من , لصالح المجموعات التجريبية, )التقليدية(

 ).9.76=م(وللتقليدية , )13.53=م,  14.11=م(التعاون والتنافس 

في التحصيل األكاديمي  )α=0.01(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود -2

ووجود فـروق  , لصالح الطريقة التعاونية, يديةبين طريقة التعلم التعاوني والطريقة التقل

لصـالح طريقـة   , في التحصيل األكاديمي بين طريقة التعلم التنافسي والطريقة التقليدية

  .  التعلم التنافسي

, في التحصـيل األكـاديمي   )α=0.01(فروق ذات داللة عند مستوى الداللة  عدم وجود -3

 .تنافسيوطريقة التعلم ال, بين طريقة التعلم التعاوني

 
 :نتائج اختبار حل المشكالت اللفظية: ثانياً

فـي اختبـار حـل     )α=0.01(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   وجود -1

والمجموعة الضابطة , )والتنافس, التعاون(المشكالت اللفظية بين المجموعات التجريبية 

عالمات الطلبة لكل من حيث كانت متوسطات , لصالح المجموعات التجريبية, )التقليدية(

  ).11.45=م(وللتقليدية , )21.16=م,  19.67=م(التعاون والتنافس 

فـي اختبـار حـل     )α=0.01(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   وجود -2

, لصالح التعلم التعاوني, المشكالت اللفظية بين طريقة التعلم التعاوني والطريقة التقليدية
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, األكاديمي بين طريقة التعلم التنافسي والطريقـة التقليديـة   ووجود فروق في التحصيل

 . لصالح التعلم التنافسي

, في التحصـيل األكـاديمي   )α=0.01(فروق ذات داللة عند مستوى الداللة  عدم وجود -3

  .وطريقة التعلم التنافسي, بين طريقة التعلم التعاوني

  

 )1997(ريني وخصـاونة  صباوباستخدام عينة من طلبة الصف الرابع األساسي درس 

وذلك مـن  , أثر طريقة التعلم التعاوني في تدريس العلوم على التحصيل مقارنةً بالطريقة التقليدية

: وزِّعوا على مجمـوعتين , طالباً من طلبة الصف الرابع األساسي) 56( نت من خالل عينة تكوَّ

ية من خالل تقسيم الطلبة إلى ودرست بالطريقة التعاون, طالباً) 28(نت من مجموعة تجريبية تكوَّ

يتحمل كل فرد المسؤولية عن النجاح أو الفشل دون السماح , مجموعات غير متجانسة التحصيل

نت من وتكوَّ, أما المجموعة الضابطة فدرست بالطريقة التقليدية, بحدوث تعاون بين المجموعات

وإجـراء التجـارب   , وطرح األسئلة, حيث يقوم المعلم بتقديم المادة التعليمية, طالباً آخرين) 28(

  .واإلجابة عن األسئلة بشكل فردي, اًأحيانع مشاركة التالميذ فيها أمام الصف بأكمله م

  

ثالثة ن متعدد ذي بنداً من نوع االختيار م) 20(ن من وعلى اختبار تحصيلي الحق تكوَّ

ود فروق ذات داللة إحصائية إلى وج انالباحث فقد توصل, نتهاء التجربة مباشرةًق بعد ابِّطُ ,بدائل

ولصـالح  , في التحصيل بين المجموعتين التعاونيـة والتقليديـة   )α=0.05(عند مستوى الداللة 

  .مجموعة التعلم التعاوني

  

دراسة بهدف التعرف على أثر اسـتخدام طريقـة الـتعلم     )1998(يوسف كما أجرى 

 "التعلم التعاوني الجمعي"نموذج و )Jigsaw(" جيجسو التعاوني"نموذج  :وفق نموذجينالتعاوني 

)Learning Together(      في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسـي فـي مـادة الرياضـيات

) 34(, طـالب ) 104(نت مـن  باستخدام عينة تكوَّ, بالطريقة التقليدية واتجاهاتهم نحوها مقارنةً

 موعات متجانسـة مج توزيع  الطالب إلى تم حيث, "جيجسو التعاوني"طالب درسوا وفق نموذج 

تختلف عن مهمة  جزئية محددةمهمة  داخل المجموعة الواحدة بحيث أعطي كلَّ طالبٍ, التحصيل
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من جميع  المتشابهةيجتمع الطلبة ذوو المهمة الجزئية  ومن ثم, زميلة اآلخر في نفس المجموعة

إلـى   كـل طالـب   وبعد حلِّها يعـود , لحل المهمة الموكلة لهم المجموعات مع بعضهم البعض

ق المختار بشكل دوري مـن قبـل   ويقوم المنس, مجموعته األصلية ِلُيعلِّم ُزمالئه المهمة الجزئية

 .اجعة أو حل أي مشكلة تعيق تعلمهمتصال مع المعلم للحصول على التغذية الرباال هزمالئ

  

طالب من خـالل تقسـيمهم إلـى    ) 34(على  قَبِّطُفَ "التعاوني الجمعيالتعلم "أما نموذج 

حيث تقوم كـل مجموعـة بمناقشـة المهمـة     , ن كل مجموعة من أربعة طالبموعات تتكوَّمج

ومن ثـم يناقشـون المهمـة    , الجزئية األولى وبعد االنتهاء منها يقوم المنسق بالتأكد من المعلم

وبعد االنتهاء من المهمات كاملة يقوم طالب كل مجموعة بحل التدريبات , الجزئية الثانية وهكذا

) 36(ن وعـددهم  المتبقو في حين درس الطلبةَ. التي تعلموا بها المهمات الجزئية نفسها بالطريقة

  .فردي إليه بشكلٍ طالب بأداء المهمات الموكلِة طالب بالطريقة التقليدية المعتادة حيث يقوم كلَّ

  

ولتحقيق هذا الغرض فقد قام الباحث بتحضير المادة الدراسية وفقـاً لنمـوذجي الـتعلم      

األول اختبـار المعرفـة   : اختبارين كما أعدَّ, )ونموذج التعلم الجمعي, نموذج جيجسو(وني التعا

والثاني اختبـار تحصـيلي لقيـاس    , فقرة من نوع االختيار من متعدد) 30(ن من السابقة وتكوَّ

فقرة من نوع االختيار من متعدد وسـؤالين  ) 20(ن من تحصيل الطلبة في المادة المدروسة تكوَّ

وأعد مقياساً آخر لقياس اتجاهات الطلبة نحو طريقة التدريس لمادة الرياضـيات  , المقال من نوع

  :وكانت نتيجة دراسته ما يلي .فقرة طُبِّقَ قبل التجربة وبعدها مباشرةً) 20(تكون من 

في التحصيل تعـزى   )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود -1

  . صالح الطريقة التعاونيةوكانت ل ,لطريقة التدريس

فـي تحصـيل    )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   عدم وجود -2

 ). ونموذج التعلم الجمعي ,نموذج جيجسو(الطلبة الذين درسوا وفق النموذجين 

 في االتجاه نحـو  )α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

 . يقة التدريسالرياضيات تعزى لطر
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بين التطبيق القبلـي والبعـدي    )α=0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة  وجود فرق -4

لمقياس االتجاه في اتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات ضمن كـل طريقـة منفـردة    

أي أن اتجاهاتهم نحو طريقة التدريس بغض النظر عن نمطهـا   .لصالح التطبيق البعدي

لى بعدها التي درست بطرائـق تدريسـية مختلفـة كالتعاونيـة     تحسنت قبل التجربة إ

 .والفردية

 
ولمعرفة فيما إذا كان لنوع لطريقة التدريس أثر على التحصـيل الدراسـي بمسـتويات    

بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر اسـتخدام الـتعلم التعـاوني     )1998(النجار مختلفة فقد قام 

, التطبيـق (وفي التحصيل علـى المسـتويات العليـا    , عاممقابل التعلم التقليدي في التحصيل ال

وفيما إذا كان لهذه الطريقة أثر في اتجاهات الطلبة نحـو مـادة   , )والتقويم, والتركيب, والتحليل

مـن طلبـة   ) طالبة 68طالباً و 56(طالباً وطالبة ) 124(راسة من نت عينة الدِّحيث تكوَّ, العلوم

  .وطالبات الصف الثامن األساسي

  

 واستبانه, بنداً من نوع االختيار من متعدد) 20(ن من على اختبار تحصيلي الحق تكوَّو

فقرة توصل في دراسته إلى وجود فروق ذات داللـة  ) 22(نت من لقياس االتجاه نحو العلوم تكوَّ

في االختبار التحصيلي العام الذي قاس التعلم لصـالح  ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد  , التجريبية التي درست بطريقة التعاون المجموعة

, والتحليـل , التطبيـق (في التحصيل في المستويات المعرفية العليـا   )α=0.05(مستوى الداللة 

بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبيـة التـي   ) والتقويم, والتركيب

لتفاعل بـين نـوع الطريقـة    أو ا, ثر للجنسفي حين لم يوجد أ, لتعلم التعاونيدرست بطريقة ا

كما أن اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية التـي درسـت   , االتجاهاتأو , والجنس في التحصيل

  .بطريقة التعاون كانت أكثر ايجابية من الضابطة ولصالح اإلناث
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الـتعلم   ثـر طريقتـيّ  أ )1998(سمارة وباستخدام عينة من الطلبة الجامعين فقد اختبر 

في تحصيل طلبة وطالبات ) وطريقة المجموعات الكبيرة, طريقة المجموعات الصغيرة(التعاوني 

للسنة الجامعية , األردن في مبحث الكيمياء العامة العملية/السنة الجامعية األولى في جامعة مؤتة

طالبـاً وطالبـة   ) 219(نت من تكوَّ عينةًحيث استخدم . م مقارنةً بالطريقة التقليدية1997/1998

لتا مجموعة التعلم التعـاوني وفـق طريقـة المجموعـات     شعبتان مثَّ, موزعين على ستة شعب

فـي حـين   , لتا مجموعة التعلم التعاوني وفق طريقة المجموعات الكبيـرة وشعبتان مثَّ, الصغيرة

ق علـيهم اختبـار   وقد طُبِّ, بطةدرست الشعبتان المتبقيتان وفق الطريقة التقليدية كمجموعة ضا

تحصيلي من نوع االختيار من متعدد قاس التعلم العام حيث كانت دراسته تقتصر علـى طلبـة   

  .وطالبات السنة الجامعية األولى في جامعة مؤتة في مبحث الكيمياء العامة العملية

  

 )α=0.05(وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

, التقليديـة الطريقة في التحصيل تعزى لطريقة التدريس ولصالح مجموعات التعلم التعاوني على 

فـي التحصـيل بـين     )α=0.05(وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . الذكور واإلناث لصالح اإلناث

    

لم التعاوني والتعلـيم  التع دراسة لمعرفة أثر استخدام كل من )1998(القصيرين  وأجرت  

حيـث  , مقابل التعلم التقليدي في تحصيل طلبة وطالبات الصف العاشر للمفاهيم التاريخية الفردي

طالباً وطالبة موزعين على ست شعب دراسية تم تقسيمها إلـى  ) 172(راسة من الدِّ نت عينةُتكوَّ

, طالب وطالبـة ) 60(بها األولى درست بطريقة التعلم التعاوني وبلغ عدد طال: ثالث مجموعات

ت المجموعة الثالثة َربِفي حين اعتُ, لعدد ودرست بطريقة التعليم الفردينت من نفس اوالثانية تكوَّ

  .مجموعة ضابطة حيث درست بالطريقة التقليدية

  

ت الباحثة لهذا الغرض اختباراً تحصيلياً لقياس مدى تحصيل طلبة الصف العاشـر  عدَّوَأ  

, مرة بشـكل فـوري  : بعد انتهاء التجربة مرتين قَبِّثم طُ. قبل التجربة قَبِّطُ, للمفاهيم التاريخية
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وقامت كذلك بتطوير الوحدة التعليمية أي بإعـداد  , ومرة أخرى بعد انتهاء التجربة بثالثة أسابيع

  .التعلم التعاوني والتعليم الفردي طريقة تحضير للوحدة بما يتناسب مع أسلوبمذكرات ال

  

ئج دراستها وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل للمفاهيم التاريخيـة  وكانت نتا  

في حين لـم تجـد فروقـاً ذات داللـة     , تعزى لطريقة التدريس ولصالح طريقة التعلم التعاوني

أو للتفاعل بين طريقـة التـدريس   , إحصائية في التحصيل على االختبار الفوري تعزى للجنس

  .والجنس

    

ى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل على االختبار المؤخر وتوصلت أيضاً إل  

في حين لم توجد , التعاونية والفردية: التعلم لطريقة التدريس ولصالح كل من طريقتّي) االحتفاظ(

لتفاعل بين طريقة التـدريس  أو ل, التحصيل المؤجل تعزى للجنس فروق ذات داللة إحصائية في

  . والجنس

  

أن طريقة التدريس قد تؤتي أكلها الحقاً وبعد فترة من الـتعلم كالطريقـة    وهذا يدل على  

  .معاً في حين أن الطريقة التعاونية ساعدت على التعلم الفوري والتعلم الالحق, الفردية

    

فقد حاول أن يدرس أثر طريقـة الـتعلم بنظـام المجموعـات      )1999(أبو عطية أما 

بالطريقـة   مس األساسي في مادة الرياضيات مقارنـةً التعاونية على تحصيل طالب الصف الخا

 واستخدم لهذا الغرض عينةً, والتعرف فيما إذا كان لحجم المجموعة أثر على التحصيل, التقليدية

طالباً موزعين على ثالث شعب بحيث درست الشعبة األولى بطريقة ) 147(نت من عشوائية تكوَّ

ويتمثل  ,نت من ثالثة طالبمجموعات كل مجموعة تكوَّ إلىمت الشعبة سِّحيث قُ, التعلم التعاوني

ثم يعطي , دقيقة من بداية الحصة) 15-10(دور المعلم في إعطاء المفاهيم والخوارزميات خالل 

ويطلب من كل مجموعة أن تناقش السؤال حتى , رقماً لكل طالب في كل مجموعة ويسأل سؤاالً

معلم رقماً محدداً وعلى كل من يحمل الرقم نفسه ثم يطلب ال, يعرف كل عضو في الفريق اإلجابة
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ثم يطلب من أحد الطالب عرض , في كل مجموعة أن يجيب اإلجابة المتفق عليها من مجموعته

  .   اإلجابة الصحيحة على جميع الزمالء في الصف

  

ودرست الشعبة الثانية بالطريقة نفسها ولكن المجموعات الصفية كانت تتألف من سـتة  

منهـا أن   َبِلحين درست الشعبة الثالثة بالطريقة التقليدية كمجموعة ضابطة حيث طُفي , طالب

  .يقوم كل طالب بحل التمارين والمسائل المختلفة بمفرده

  

سؤال جميعها من نـوع  ) 11(فقرة موزعة على ) 15(ن من وفي اختبار تحصيلي مكوَّ

داللة إحصائية عنـد مسـتوى   تقيس مستوى التحصيل فقد توصل إلى فروق ذات , أسئلة المقال

مـن  ) ب في كل مجموعةطال ةثالث(في التحصيل بين طريقة التعلم التعاوني  )α=0.05(الداللة 

والطريقة التقليدية من ناحية ثانيـة  ) ستة طالب في كل مجموعة(طريقة التعلم التعاوني و, ناحية

يدل أن نظام المجموعـات  وهذا  ,)طالب في كل مجموعة ةثالث(ولصالح طريقة التعلم التعاوني 

ن الصغيرة في التعلم التعاوني أجدى في التعلم من استخدام نظام المجموعات الكبيرة التي تتكـوَّ 

وذلك راجع إلى أن تقسيم الصف إلى مجموعات ذات عدد صغير يسـهل   ,من ستة طالب فأكثر

لة الـدنيا كالصـف   التفاعل فيما بينها عن المجموعة ذات العدد الكبير وخاصة لدى طلبة المرح

ومن ناحية أخرى فلم تتوصل الدراسة إلى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    . الخامس

سـتة طـالب فـي كـل     (في التحصيل بين طريقة التعلم التعـاوني   )α=0.05(مستوى الداللة 

  .والطريقة التقليدية) مجموعة

    

لم التعاوني مقارنـةً  دراسة بهدف التعرف على أثر طريقة التع )1999(ريان كما أجرى 

ومفهـوم الـذات   , بالطريقة التقليدية على تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في الرياضـيات 

: سـمت إلـى مجمـوعتين   قُ, طالباً وطالبـة ) 149(نت من وذلك باستخدام عينة تكوَّ, األكاديمي

بة تم تقسيمهم إلى طالباً وطال) 74(نت من وتكوَّ, مجموعة تجريبية تعلمت بطريقة التعلم التعاوني

يتعاونون فيما بيـنهم  , طالب) 6-5(تتألف كل مجموعة من , مجموعات غير متجانسة التحصيل
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ويكـون دور  , وكذلك حل المسائل الرياضية, م المفاهيم والمهارات والتعميمات الرياضيةفي تعلّ

  . مع تقديم المساعدة عند الضرورة, شرافالمعلم المراقبة واإل

  

بحيث يأخذ , طالباً وطالبة) 75(نت من وتعلمت بالطريقة التقليدية وتكوَّمجموعة ضابطة 

ويكـون عمـل   , ويقدم المساعدة للطالب بشكل مباشـر , المعلم الدور األساسي في هذه الطريقة

  .الطلبة فردياً

  

ومقياساً , فقرة من نوع االختيار من متعدد) 18(ن من وعلى اختبار تحصيلي الحق تكوَّ

  :فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية, الذات األكاديميلقياس مفهوم 

  .تعزى لطريقة التدريس, فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل عدم وجود -1

 .ولصالح الذكور, فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى للجنس وجود -2

يس فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى للتفاعل بين طريقة التـدر  عدم وجود -3

 .والجنس

تعـزى لطريقـة   , فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الـذات األكـاديمي   عدم وجود -4

 .التدريس

 .تعزى للجنس, فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات األكاديمي عدم وجود -5

فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات األكاديمي تعزى للتفاعـل بـين    عدم وجود -6

  .طريقة التدريس والجنس

  

التي هدفت إلى معرفة أثر طريقة الـتعلم التعـاوني فـي     )1999( القلقيلي  ةأما دارس  

تحصيل طلبة الصف العاشر لبعض المفاهيم والمعلومات في مادة التربيـة اإلسـالمية مقارنـةً    

طالباً وطالبة موزعين على أربـع  ) 174(نت من تكوَّ والتي استخدم فيها عينةً, بالطريقة التقليدية

نـت  مجموعة تجريبية تعلمت بطريقة التعلم التعاوني تكوَّ: راسية تم تقسيمها عشوائياً إلىشعب د

ومجموعـة ضـابطة تعلمـت بالطريقـة     , طالبة) 48(طالباً وشعبة إناث ) 39(من شعبة ذكور 

  .طالبة ) 50(طالباً وشعبة إناث ) 37(نت من شعبة ذكور التقليدية وتكوَّ
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قبل  قَبِّفقرة من نوع اختيار من متعدد طُ) 50(يلياً تضمن واستخدم الباحث اختباراً تحص  

  .بعد أسبوعين بشكل مؤجل ومرة أخرى ,بعد انتهاء التجربة بشكل فوري قَبِّالتجربة ثم طُ

  

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل على كل من االختبار   

دريس وكان لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت الفوري واالختبار المؤجل تعزى لطريقة الت

في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     , بطريقة التعلم التعاوني

)α=0.05( في التحصيل عند االختبار الفوري واالختبار المؤجل لدى الطلبة تعزى للجنس .  

  

أثر طريقة التعلم التعاوني والطريقة الهادفة إلى المقارنة بين  )1999(فودة  وفي دراسة  

التقليدية في تعلم مبادئ الحاسب اآللي والبرمجة في مقرر الحاسوب وأثر ذلك علـى التحصـيل   

نت من الطالبات وذلك باستخدام عينة تكوَّ, الدراسي لطالبات كلية التربية في جامعة الملك سعود

. والمسجالت في أربع شعب دراسية طالبة) 132(المسجالت في شعب الحاسوب والبالغ عددهن 

  : تم تقسيم هذه الشعب األربعة إلى مجموعتين لغرض الدراسة

طالبة درسن بطريقة التعلم التعاوني حيـث  ) 66(وكان عدد طالباتها : مجموعة تجريبية -1

طالبات لكل مجموعـة   مجموعات تتكوَّن كل مجموعة من ثالثتم تقسيم الطالبات إلى 

قاعـة   فـي ل كل مجموعة جماعياً لحل التطبيقات والواجبات حاسوب واحد بحيث تعم

  .الحاسوب أو خارجها

طالبة درسن بالطريقة التقليدية حيث تقـوم كـل   ) 66(عدد طالباتها : مجموعة ضابطة -2

  .طالبة بالدراسة وعمل التطبيقات والواجبات بمفردها على حاسوب واحد

  

  : اختبارات وألغراض الدراسة فقد قامت الباحثة بإعداد ثالثة  

فقرة من نوع االختيار من متعدد قاست مبـادئ  ) 50(ن من االختبار األول نظرياً وتكوَّ -1

  . الحاسوب

فقرة من نوع االختيار مـن متعـدد   ) 50(ن من االختبار الثاني وكان نظرياً أيضاً وتكوَّ -2

 .قاست مبادئ البرمجة
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 :ة على النحو التاليفي حين كان االختبار الثالث عملياً واشتمل على ثالثة أسئل -3

فـي   رنامج ُمعـّد وعلـى الطالبـة أن تدخلـه    وهو عبارة عن ب: السؤال األول •

 )input(وعند التنفيذ يتطلب إدخال معلومات باستخدام أمر اإلدخـال  , الحاسوب

 .وبناء على المدخل يتم اإلخراج

وينص على أن تكتب كل طالبة برنامجاً يرسم أول حـرف مـن   : السؤال الثاني •

 .ا مع تحديد الموقع من الشاشة المفروض أن يتم عندها الرسماسمه

, شكلة بسيطة وتكتب برنامجاً لحلهاعطى كل طالبة موتمثل بأن تُ: السؤال الثالث •

حيث لم تتجاوز , تراوحت البرامج بين إيجاد متوسط الدرجات إلى إخراج معدل

  . أسطر مسة إلى عشرةكتابة البرنامج أكثر من خ

  

  :ج كما يليوكانت النتائ

اختبـار   علـى  )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود  -1

  .التعاونية والتقليدية :مبادئ الحاسب في التحصيل بين المجموعتين

 علـى  )α=0.05(و, )α=0.01(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود  -2

 .التعاونية الطريقةة لصالح ونية والتقليديبين الطريقة التعا اختبار البرمجة في التحصيل

االختبار العملي في البرمجة  علىفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود  -3

  . لصالح المجموعة التعاونية ,بين المجموعتين التعاونية والتقليدية

  

ـ   ل سواءوهذا يدل على فعالية الدراسة بالطريقة التعاونية   وأة دراسـة المبـادئ النظري

  ."برمجة الحاسوب"بمادة العملية وخاصة فيما يتعلق 

  

, اتجاه الطلبة الذين درسوا بطريقة التعاون نحو المـادة  )2000(بركات  وعندما درست

فقد حاولت أيضاً التعرف على أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني مقارنةً بالطريقة , ونحو المعلم

لعلوم العامـة  أخر لطلبة الصف الخامس األساسي في مادة االتقليدية على التحصيل الفوري والمت

, طـالب  5مجموعـة ذات  (كذلك التعرف على أثـر حجـم المجموعـة    , في محافظة طولكرم
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نـت مـن   وذلك باستخدام عينـة تكوَّ , على تحصيل الطلبة في العلوم) طالب 7ومجموعة ذات 

  .ستة شعب دراسية طالبة موزعين على) 120(طالب و) 112(, طالباً وطالبة) 232(

  

  : واستخدمت الباحثة لهذا الغرض

وذلك للتحقق من مدى تفاوت المعرفـة القبليـة لـدى أفـراد     : اختبار المعرفة القبلية -1

  .المجموعات التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربة

 .في مادة العلوم اًتحصيلي اًاختبار -2

 .و معلمهامادة العلوم ونحطريقة التدريس لالتجاه نحو اً لمقياس -3

  .خطة التدريس وفق التعلم التعاوني -4

  

  :وكانت نتائج الدراسة كما يلي

  .فيما يتعلق بالتحصيل: أوالً

بـين متوسـطات    )α=0.01(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   وجود -1

تحصيل الطلبة تعزى لمتغير طريقة التدريس وكانت لصالح مجموعات التعلم التعاوني 

  .طالب) 7(من ن التي تتكوَّ

بـين متوسـطات    )α=0.01(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدم وجود -2

أو لمتغير , تحصيل الطلبة على االختبار الفوري واالختبار المؤخر تعزى لمتغير الزمن

أو للتفاعل بـين طريقـة   , أو للتفاعل بين طريقة التدريس والزمن, )أنثى, ذكر(الجنس 

أو للتفاعل بـين طريقـة التـدريس    , أو للتفاعل بين الجنس والزمن, التدريس والجنس

  .والزمن والجنس معاً

  

  .مادة العلومل طريقة التدريس فيما يتعلق باالتجاه نحو: ثانياً

بـين متوسـطات    )α=0.01(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   وجود فروق -1

لتدريس لصالح مجموعات التعلم اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم تعزى لمتغير طريقة ا

  .طالب) 7(ن من التعاوني التي تتكوَّ
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بـين متوسـطات    )α=0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -2

أن اتجاهات اإلناث  امفاده, اتجاهات الطلبة تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

في حين أن اتجاهات , لى من الذكوركانت ايجابية نحو طريقة التعلم التعاوني بدرجة أع

 .الذكور كانت ايجابية نحو الطريقة التقليدية بدرجة أعلى من اإلناث

بين متوسـطات   )α=0.01(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

و لمتغيـر  أ, )مـؤخر , فـوري (اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم تعزى لمتغير الزمن 

للتفاعل بـين الـزمن    أو, للتفاعل بين طريقة التدريس والزمنأو , )أنثى, ذكر(الجنس 

  . للتفاعل بين طريقة التدريس والزمن والجنس أو, والجنس

  

  .فيما يتعلق باالتجاه نحو معلم العلوم: ثالثاً

بـين متوسـطات    )α=0.01(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   وجود -1

العلوم تعزى لمتغير طريقة التدريس وكانـت الفـروق   اتجاهات الطلبة نحو معلم مادة 

  .طالب) 7(ن من التعلم التعاوني التي تتكوَّ المعلم الذي َدرََّس بطريقةلصالح 

بـين متوسـطات    )α=0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -2

الجنس مفاده اتجاهات الطلبة نحو معلم مادة العلوم تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس و

أن اتجاهات اإلناث األعلى نحو معلم العلوم كانت لصالح المجموعتين اللتـين درسـتا   

والثانية سبعة طالب في , طالب في كل مجموعة ةاألولى خمس(بطريقة التعلم التعاوني 

فـي حـين أن   , عن المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية, )كل مجموعة

لى نحو معلم العلوم كانت لصالح المجموعة الضابطة التي درست اتجاهات الذكور األع

 ةاألولى خمس(عن المجموعتين اللتين درستا بطريقة التعلم التعاوني , بالطريقة التقليدية

 ).والثانية سبعة طالب في كل مجموعة, طالب في كل مجموعة

متوسـطات  بين  )α=0.01(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

و لمتغيـر  أ, )مؤجـل , آني(اتجاهات الطلبة نحو معلم مادة العلوم تعزى لمتغير الزمن 

للتفاعل بـين الـزمن    أو, لتفاعل بين طريقة التدريس والزمنأو ل, )أنثى, ذكر(الجنس 

  . أو للتفاعل بين طريقة التدريس والزمن والجنس, والجنس
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تفوقت على المجموعات الصـغيرة فـي    وتدل هذه النتائج على أن المجموعات الكبيرة

وقد يعود ذلك لغزارة األفكار واآلراء المطروحة خالل عملية التعلم نظراً لكثرة , التعلم التعاوني

وتتعارض هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة أبو عطيـة  , عدد الطلبة في المجموعة الواحدة

الصغيرة في التعلم التعاوني أجدى في  في هذا المجال التي وجدت أن نظام المجموعات) 1999(

  .التعلم من استخدام نظام المجموعات الكبيرة التي تتكون من ستة طالب فأكثر 

      

دراسة في المرحلة الثانوية أكدت تفوق طريقة التعلم التعـاوني   )2000(الفالح وأجرت 

التعلم التعاوني اإلتقاني فـي   ت فاعلية إستراتيجيةَسَرعندما َد, على الطريقة التقليدية في التدريس

تنمية التحصيل الدراسي لوحدة الخلية والوارثة واالتجاه نحوها بعد دراسـتهن بطريقـة الـتعلم    

) 130(نت من تكوَّ واستخدمت عينةً, التعاوني لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض

طالبة درست بطريقة التعلم ) 68(إحداهما تجريبية وعددها  :طالبة تم توزيعهن على مجموعتين

  .طالبة ودرست بالطريقة التقليدية) 62(التعاوني اإلتقاني، واألخرى ضابطة وعددها 

  

المقارنـة،  والتفسـير،  وإعادة الصياغة، ووعلى اختبار تحصيلي قاس مستويات الحفظ، 

دراسة وحدة ريقة طقاست االتجاه نحو  واستبانًه, "الخلية والوراثة"في وحدة , التطبيقوالتعميم، و

  :توصلت الباحثة إلى ما يلي, قا قبل البدء بالتجربة وبعد انتهائها مباشرةًبِّ، طُ"الخلية والوراثة"

، بينما %)80(ب من طالبات المجموعة التعاونية لمستوى اإلتقان المحدد %) 60(وصل  - 1

  .من طالبات المجموعة الضابطة لمستوى اإلتقان%) 10(وصل 

ــروق ذات دال - 2 ــود ف ــة  وج ــتوى الدالل ــد مس ــة إحصــائية عن ــين  )α=0.05(ل ب

  .التعاونية والتقليدية في التحصيل الكلي، لصالح المجموعة التعاونية :المجموعتين

: بـين المجمـوعتين   )α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   - 3

ـ  , التعاونية والتقليدية في التحصيل عند كل من مسـتوى الحفـظ   , ياغةوإعـادة الص

  .والتطبيق، ولصالح المجموعة التعاونية, والتعميم, والمقارنة, والتفسير
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: بـين المجمـوعتين   )α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   - 4

ولصـالح  , "الخلية والوراثـة "التعاونية والتقليدية في االتجاه نحو طريقة دراسة وحدة 

  .اونيةالمجموعة التي درست بالطريقة التع

  

بهدف المقارنة بين اسـتخدام   )2000( الهرش ومقددايوهناك دراسة  قام بها كل من   

أسلوب التعلم التعاوني والتعليم الفردي في تحصيل الطالب لمهارات برنامج محرر النصـوص  

  .واالحتفاظ بها في جامعة اليرموك في األردن

  

طالباً جامعياً يدرسون مسـاق  ) 39( نت منتكوَّ حيث اختار الباحثان لهذه الدراسة عينةً  

طالباً درسوا بالطريقة التعاونية حيث تم فيها تقسيم الطـالب إلـى   ) 20(, الحاسوب في التربية

مجموعات صغيرة عدد طالب كل منها اثنان يتعاونان في فهم مهارات برنامج محرر النصوص 

علـى األهـداف واألسـاليب    ويكون دور المعلم تقديم مذكرات التحضير التي تحتوي , وأنشطته

طالباً اآلخرين فدرسوا بالطريقة الفردية حيث يقوم الطالب باألنشطة ) 19(ل أما ا, وأنشطة التقويم

  .والمهمات المطلوبة لوحده دون مساعدة أحد من زمالءه باستخدام جهاز حاسوب واحد

  

نوع االختيار مـن  فقرة من ) 35(واستخدم الباحثان اختباراً تحصيلياً نظرياً مكوناً من   

وكذلك اختبار تحصـيلي  , متعدد بهدف قياس تحصيل الطلبة لمهارات برنامج محرر النصوص

فقرة تطلب منهم استخدام الحاسوب من قبل أفراد عينة الدراسـة لقيـاس   ) 19(ن من عملي تكوَّ

  .تحصيلهم لمهارات برنامج محرر النصوص

  

حصائية في متوسط تحصيل الطلبـة  وكانت نتيجة دراستهما وجود فروق ذات داللة إ  

  .التعاونية ةلصالح المجموع) النظري والعملي(لمهارات برنامج محرر النصوص 
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المرحلة الجامعية إلى وجود فروق بـين   على طلبة )2000(عوض ولم تتوصل دراسة   

تعـاوني  وذلك عندما درس أثر الـتعلم ال , طريقة التعلم التعاوني والطريقة التقليدية في التحصيل

واتجاهاتهم نحـو  , والعمل الفردي في تحصيل طلبة السنة الجامعة األولى في مختبرات األحياء

مـوزعين  , طالباً وطالبة) 43(نت من تكوَّ واستخدم عينةً. بهذه الطرائق التدريسية مادة األحياء

ـ     : على شعبتين ى شعبة تجريبية درست بطريقة التعلم التعاوني مـن خـالل تقسـيم الطلبـة إل

وشـعبة ضـابطة   , طـالب ) 5-3(وعة من ن كل مجمتتكّو, مجموعات غير متجانسة التحصيل

  .درست بطريقة العمل الفردي في المختبر

  

لقياس اتجاه الطلبـة نحـو    ومقياس, فقرة) 25(الحق تكوَّن من وعلى اختبار تحصيلي   

حصـائية عنـد   توصل الباحث إلى عدم وجود فروق ذات داللـة إ . مادة األحياءطريقة تدريس 

في حين وجـدت  , في التحصيل بين التعلم التعاوني والطريقة التقليدية )α=0.05(مستوى الداللة 

وكذلك وجود فروق فـي االتجـاه نحـو    , فروق بين الذكور واإلناث في االتجاه لصالح اإلناث

    .األحياء بين طلبة التعلم التعاوني وطلبة العمل الفردي لصالح طلبة التعلم التعاوني

  

أثر استخدام التعلم  )2001(هديب درست ) دنيا, متوسطة, عليا(وباستخدام متغير القدرة 

لطالبـات الصـف    حاسوب في التحصيل الفوري والمؤخروالتعلم الفردي من خالل ال, التعاوني

حيث استخدمت لهـذا الغـرض   , العاشر األساسي لقواعد النحو العربي مقارنةً بالطريقة التقليدية

  :طالبة تم توزيعهن على ثالث مجموعات) 90(نت من تكوَّ عينةً

حيث , درست بالطريقة التعاونية, طالبة) 30(نت من وتكوَّ: المجموعة التجريبية األولى -1

ن كل مجموعة من ثالثة طالبـات تعمـل كـل    تم تقسيم الطالبات إلى مجموعات تتكوَّ

 .مجموعة باستخدام حاسوب واحد

ودرست بالطريقة الفردية , طالبة) 30(نت أيضاً من وتكوَّ: ةالمجموعة التجريبية الثاني -2

  .حيث تعمل كل طالبة على حاسوب لوحدها

طالبة ودرسـت المـادة الدراسـية    ) 30(نت من نفس العدد وتكوَّ: المجموعة الضابطة -3

  . بالطريقة التقليدية المعتادة بدون أجهزة حاسوب
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  :واستخدمت الباحثة األدوات التالية

وتم بناؤه لتصنيف عينة الدراسة إلى ثالثة مسـتويات  : المتطلبات السابقةقياس ل اًاختبار -1

 ).دنيا, متوسطة, عليا(

وبعد مرور أسـبوعين  , قبل البدء بالتجربة وبعد انتهائها مباشرة قَبِّطُ: اًتحصيلي اًاختبار -2

 .من انتهاء التجربة لقياس احتفاظ الطالبات

  

ات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذ

)α=0.05( ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند , في التحصيل المباشر تعود لطريقة التدريس

ولصالح طالبات القدرات العليا على , درة الطالبفي التحصيل تعود لق )α=0.05(مستوى الداللة 

علـى اختبـار   ذات داللة إحصائية فروق في حين لم توجد , دنياالمتوسطة وال طالبات القدرات

  .تعود للتفاعل بين طريقة التدريس والقدرة التحصيل الفوري

  

في التحصيل  )α=0.05(وكما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

مقارنـةً بكلتـا الطـريقتين    , لصالح الطريقة التعاونية الحاسوبية, المؤجل تعود لطريقة التدريس

 لصالح طالبات القدرات, قدرة الطالبووجود فروق تعود ل, الحاسوبية والطريقة التقليديةالفردية 

داللـة إحصـائية فـي     ذات فـروق  في حين لم توجد, العليا مقارنةً بالقدرتين المتوسطة والدنيا

  .تعود للتفاعل بين طريقة التدريس والقدرة التحصيل المؤخر

  

 إحصائية بين التحصيل الفوري والمـؤخر لة كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دال

وعدم وجود فروق , ولصالح االختبار المؤخر, لتقليديةلطالبات المجموعتين الفردية الحاسوبية وا

  . لطالبات المجموعة التعاونية الحاسوبية الفوري والمؤخرذات داللة إحصائية بين التحصيل 

  

ة القدرتين المتوسطة والدنيا في التعلم العليا على طلب وهذا يدل على تفوق طلبة القدرات

وهذا ما أثبتتـه الدراسـة   , وعدم وجود أثر للتفاعل بين طريقة التدريس وقدرة الطالب, التعاوني

  . السابقة الذكر) 1996(ودراسة النجدي , )2001(السابقة هديب 
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ل عندما عن أي أثر للتعلم التعاوني في التحصي )2001(العمر  بالمقابل فلم تكشف دراسة  

أثر استخدام التعلم التعاوني على تحصيل طالب العلـوم فـي المرحلـة    "أجرى دراسة بعنوان 

لفيزيـاء بكليـة   طالب ممن تم تسجيلهم في مقـرر ا ) 42(نت من باستخدام عينة تكوَّ" الجامعية

  .المعلمين بالرياض

  

سؤاالً مـن نـوع   ) 27(ن من وكان الباحث قد استخدم في دراسته اختباراً تحصيلياً تكوَّ  

 هحيث تم تطبيق, والقدرة على تذكرها, االختيار من متعدد يقيس مدى فهم الطلبة لمفاهيم الفيزياء

مرة ثالثة بعد مضي أربعة أسـابيع مـن إجـراء     قَبِّوكذلك طُ, قبل البدء بالدراسة وعند نهايتها

  .الدراسة

  

ل المباشر بين طلبـة  وقد توصل إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصي 

وسـواء  , يمكن إرجاعها إلى استخدام طريقة التعلم التعاوني) التجريبية والضابطة(المجموعتين 

على الفقرات التي قاست التعلم واألخرى التي قاست التذكر لم يكشف اختبار التذكر عن وجـود  

  .فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التعاونية والتقليدية

  

عمـران  دام مرحلة تعليمية أخرى كالمرحلة اإلعدادية فقـد أظهـرت دراسـة    وباستخ

لتحصيل حيث كانـت دراسـته   تفوق طريقة التعلم التعاوني على الطريقة التقليدية في ا )2001(

أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس الدراسات االجتماعية على التحصـيل المعرفـي   "بعنوان 

  ".المحيطة بهم ةوتنمية وعيهم ببعض المشكالت االقتصادي, يإلعدادلدى تالميذ الصف الثاني ا

  

واستخدم الباحث لهذا الغرض اختباراً تحصيلياً للمعلومات والمهارات المتضـمنة فـي   

ضـمنة فـي   ومقياساً لقياس مدى الوعي بالمشكالت االقتصـادية المت , "الصناعة والتجارة"وحدة 

  ". الصناعة والتجارة"وحدة 
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  : لنتائج كما يليوكانت ا

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيلي بين المجمـوعتين التعاونيـة    -1

  .والتقليدية ولصالح المجموعة التعاونية

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس الـوعي بالمشـكالت االقتصـادية بـين      -2

 .المجموعتين التعاونية والتقليدية ولصالح المجموعة التعاونية

درجات تالميذ المجموعة التعاونية في االختبـار   توجد عالقة ارتباطيه دالة موجبة بين -3

, ودرجاتهم في مقياس الوعي بالمشكالت االقتصادية في التطبيـق البعـدي  , التحصيلي

  .بحيث يمكن التنبؤ بالوعي في ضوء نتائج التحصيل

    

أثـر   )2002(العـازمي   باستخدام مرحلة دراسية أخرى كالمرحلة االبتدائية فقـد درس   

طريقة التعلم التعاوني مقابل الطريقة التقليدية في االستيعاب القرائي لدى طالب الصف السادس 

: طالباً موزعين فـي شـعبتين  ) 42(من  نةًمكوَّ عشوائيةً حيث أخذ عينةً, األساسي في السعودية

واستخدم , ريقة التقليديةشعبة تجريبية درست بطريقة التعلم التعاوني وشعبة ضابطة درست بالط

  .ن من نصين كل نص يحتوي ثمانية أسئلةالباحث اختباراً تحصيلياً في االستيعاب القرائي تكوَّ

    

) α=0.05(وقد توصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

ـ  ة الـتعلم التعـاوني   في متوسط االستيعاب القرائي بشكل عام إال أن الطلبة الذين درسوا بطريق

  .تفوقوا على الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية

  

ي أثر طريقة التعلم التعاوني باسـتخدام  دراسة بهدف تقّص )2002(القويدر كما أجرت   

الحاسوب في اكتساب طالبات الصف الثامن األساسي لمهارات قراءة الخرائط ودافعيتهن لـتعلم  

  .التعلم التعاوني والطريقة التقليدية يقتّيالجغرافيا مقارنةً بكل من طر

  

: لن مجموعـات الدراسـة الـثالث   طالبة مثّ) 118(نت من تكوَّ واستخدمت الباحثة عينةً  

, المجموعة األولى تجريبية ودرست الطالبات فيها بطريقة التعلم التعاوني باسـتخدام الحاسـوب  
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في , التعاوني ومن دون استخدام الحاسوب بينما درست المجموعة التجريبية الثانية بطريقة التعلم

  .حين درست المجموعة الثالثة وهي المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية

  

ولغايات الدراسة استخدمت الباحثة اختباراً تحصيلياً لقياس مـدى اكتسـاب الطالبـات      

وقد أظهرت النتـائج   .ية الطلبة للتعلم نحو الجغرافياومقياساً لقياس دافع, لمهارات قراءة الخرائط

  :ما يلي

أن تحصيل الطالبات اللواتي تعلمن بالتعاونية الُمحوَسبة لمهارات قراءة الخـرائط كـان    -1

, بعكس كل من الطريقـة التعاونيـة دون اسـتخدام الحاسـوب    %) 70(فوق المتوسط 

  .والطريقة التقليدية

يل الطالبـات  في تحص )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود -2

حيـث تفوقـت الطريقـة التعاونيـة     , لمهارات قراءة الخرائط تعزى لطريقة التدريس

وتفوقـت  , بالحاسوب على كل من الطريقة التعاونية بدون الحاسوب والطريقة التقليدية

 .الطريقة التعاونية بدون الحاسوب على الطريقة التقليدية

فـي الدافعيـة لـتعلم     )α=0.05(لة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال وجود -3

الجغرافيا تعزى لطريقة التدريس وكانت لصالح الطريقة التعاونية باستخدام الحاسـوب  

 .مقارنةً بكلتا الطريقتين التعاونية بدون الحاسوب والطريقة التقليدية

في الدافعية لـتعلم   )α=0.05(عند مستوى الداللة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية -4

  .الجغرافيا بين الطريقتين التعاونية بدون الحاسوب والطريقة التقليدية مادة

  

وهذا يدل على أن استخدام الوسائل واألجهزة التعليمية في التعلم التعاوني يـؤدي إلـى   

  .وسائل وأجهزة تعليمية استخدام بدون تعلم فيما لو تحسن تعلم الطالب

  

أسبوع هدفت إلى استقصاء أثر ) 18(استمرت  )2003(المحتسب وفي دراسة قامت بها   

على التحصيل فـي االسـتيعاب   ) نموذج هيلدا تابا(والتعلم االستقرائي , التعلم التعاوني طريقتّي

  .القرائي في اللغة االنجليزية لطالبات الصف الثامن األساسي مقارنةً بالطريقة التقليدية
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شوائياً على ثالث مجموعات ووزعتهم ع, طالبة) 191(نت من تكوَّ حيث استخدمت عينةً  

, تعلمت المجموعة التجريبية األولـى بطريقـة الـتعلم التعـاوني     ,طالبة )62(في كل مجموعة 

في حين كانت المجموعة , نت وتعلمت المجموعة التجريبية الثانية بطريقة التعلم االستقرائيوتكوَّ

  .الثالثة مجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية

    

ن باحثة اختباراً تحصيلياً يقيس االستيعاب القرائي في اللغة االنجليزية مكـوَّ واستخدمت ال  

, قبل التجربة للتأكد من تكافؤ المجموعات الـثالث  قَبِّحيث طُ, ومقاليةفقرة موضوعية ) 30(من 

توصـلت   .أسبوعاً للتأكد من أثر العوامل المدروسـة ) 18(وبعد إجراء التجربة التي استمرت 

بين متوسطات أداء  )α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الباحثة إلى 

 مقارنـةً , التعلم التعـاوني والـتعلم االسـتقرائي    المجموعتين التجريبيتين اللتين درستا بطريقتّي

  .لصالح المجموعتين التجريبيتين, بالطريقة التقليدية الضابطة

  

ى مقارنة أثر طريقة التعلم التعاوني بالطريقة دراسة هدفت إل )2003(فودة وكما أجرت   

وذلك عندما اسـتخدمت  , واتجاهات الطلبة نحو التعلم بالطريقتين, التقليدية في التحصيل الدراسي

نـت  تكوَّ" الحاسب اآللي"يدرسن مقرر سعود نت من طالبات كلية التربية بجامعة الملك تكوَّ عينةً

  :هذه الشعب إلى مجموعتين طالبة في أربع شعب تم تقسيم) 153(من 

طالبـة ودرسـتا   ) 38(نت من شعبتين عدد طالبات كل شـعبة  وتكوَّ: مجموعة تجريبية -1

ن كـل  بالطريقة التعاونية حيث قسمت الطالبات في كل شعبة إلـى مجموعـات تتكـوَّ   

مجموعة من ثالثة أو أربعة طالبات بحيث يعملن مع بعضهن الـبعض أثنـاء الشـرح    

  .التطبيقات والواجبات داخل القاعة وخارجهاوالمناقشة وعند حل 

طالبـة والثانيـة   ) 37(نت من شعبتين واحدة منها تشتمل على وتكوَّ: مجموعة ضابطة -2

طالبة ودرستا بالطريقة التقليدية حيث تقوم كل طالبة بالعمل بمفردها أثناء الشرح ) 40(

  . والمناقشة وعند حل التطبيقات والواجبات
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وباسـتخدام  , "الحاسـب اآللـي  "م الطلبة في مادة ي الحق قاس تعلّوعلى اختبار تحصيل  

لقياس االتجاه نحو التعلم بهاتين الطريقتين فقد توصلت الباحثة إلى وجـود فـروق ذات    استبانه

في التحصيل تعزى لطريقـة التـدريس وكانـت     )α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لصالح  توجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه وكان وكذلك, لصالح طريقة التعلم التعاوني

  .طريقة التعلم التعاوني

  

ثر طريقة الـتعلم  هدفت إلى المقارنة بين أ )2004(الحديد وفي دراسة أخرى قامت بها   

التعاوني والتعلم بالطريقة التقليدية على تحصيل طلبة الصف التاسع لبعض المفاهيم والمعلومات 

طالباً وطالبة موزعين على ) 154(نت من دراسية تكوَّ باستخدام عينٍة, ة اإلسالميةفي مادة التربي

  .وشعبتين درستا بالطريقة التقليدية, شعبتين درستا بالطريقة التعاونية: في مدرستينشعب أربع 

  

فقد توصلت إلى وجـود فـروق ذات داللـة    , وعلى اختبار الحق قاس التعلم بشكل عام  

في تحصـيل الطلبـة بـين المجمـوعتين التجريبيـة       )α=0.05(الداللة  إحصائية عند مستوى

واالختبار البعدي المؤجل وكانت لصالح طريقة الـتعلم  , والضابطة على االختبار البعدي المباشر

مـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي     في حين لم توجد فروق في الجنس بـين المج , التعاوني

 ).ي المؤجلوالبعد, البعدي المباشر(ختبارين اال

    

نظـام الـتعلم    هدفت إلى مقارنة أثر طريقتـيّ  )2004(للمواجدة وهناك دراسة أخرى   

فـي  , في مبحث التربية اإلسالمية, والتعلم التعاوني على تحصيل طلبة الصف السابع, الشخصي

  .مقارنةً بالطريقة التقليدية, األردن

  

طالباً وطالبة وزعهم عشوائياً كمـا  ) 178(نت من تكوَّ لهذا الغرض عينةً َمخَدحيث استَ  

  :يلي

شـكال  تُِل ودرستا بطريقة التعليم الفـردي , البةطالباً وط) 55(شعبتان بلغ عدد أفرادهما  -1

 .األولى ةالمجموعة التجريبي
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شـكال  تُودرستا بطريقة التعلم التعـاوني لِ , طالباً وطالبة) 51(شعبتان بلغ عدد أفرادهما  -2

 .الثانية ةالمجموعة التجريبي

شـكال  تُودرسـتا بالطريقـة التقليديـة لِ   , طالباً وطالبة) 72(شعبتان بلغ عدد أفرادهما  -3

 .المجموعة الضابطة

  

وبعدها مباشرةً توصـل الباحـث   , قبل البدء بالتجربة قَبِّوعلى اختبار تحصيلي الحق طُ  

عـزى  في تحصيل الطلبة ت )α=0.05(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

والطريقـة  , ني على كل من طريقة التعلم الفـردي لطريقة التدريس وكانت لصالح التعلم التعاو

ولم توجـد فـروق   , على التعلم بالطريقة التقليدية لتعلم الفرديفي حين تفوقت طريقة ا. التقليدية

اعل أو للتف, في تحصيل الطلبة تعزى للجنس )α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .بين الطريقة والجنس

  

دوائـر  (فاعلية إستراتيجية التعلم التعاوني  )2004( زيانوفي اللغة الفرنسية فقد درست   

في تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي في اللغة الفرنسية لدى تالميذ المرحلة اإلعداديـة  ) التعلم

طريقـة التـدريس   : لمستقلة التاليةوذلك من خالل دراسة المتغيرات ا, بالطريقة التقليدية مقارنةً

  ).غير مزدحم, مزدحم(وكثافة الفصل , )أنثى, ذكر(والجنس , )تقليدية, تعاونية(

  

طالباً وطالبة مـن طلبـة الصـف    ) 147(نت من تكوَّ لهذا الغرض عينةً توقد استخدم  

  . بير الكتابيدي قاسا مهارات التعوبع, اختبارين متكافئين قبلي طَبَّقت عليها ,الثالث اإلعدادي

  

  :وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الباحثة ما يلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التي تعلمـت   -1

, قاسـه بطريقة التعاون والمجموعة التي تعلمت بالطريقة التقليدية في جميع المهارات الُم

  .التعلم التعاونيوكانت لصالح المجموعة التي درست بطريقة 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة التعلم التعـاوني   -2

 .وكانت لصالح التطبيق البعدي, ودرجاتهم في التطبيق البعدي, في التطبيق القبلي

ودرجات اإلنـاث فـي   , وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور -3

 .وكانت لصالح اإلناث في التطبيق البعدي فقط, ونيمجموعة التعلم التعا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة التعلم التعـاوني   -4

 .وكانت لصالح تالميذ الصف ذي الكثافة األقل, في التطبيق البعدي

  

صة لدى وهذا يثبت أن طريقة التعلم التعاوني تؤدي إلى نتائج ايجابية في التحصيل وخا

  .وفي الصف غير المزدحم بالطلبة, اإلناث

  

بدراسـة   )2005(بركـات  قام ) الصف الثاني األساسي(وباستخدام مرحلة تعليمية دنيا 

, لمعرفة أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني مقابل الطريقة التقليدية علـى التحصـيل الفـوري   

ومدى انعكاس الـتعلم بهـذه   , ياضياتوالمؤجل لدى طالبات الصف الثاني األساسي في مادة الر

  .والشعور بالنقص والذنب لديهن, واستجابة الخوف والخجل, الطريقة على المهارات االجتماعية

  

طالبة موزعات في أربع شـعب صـفية   ) 93(من  نةمكوَّ ولهذا الغرض تم اختيار عينةً

سهما وحدة مـن مقـرر   طالبة تم تدري) 47(وتضمان , فيها شعبتان تمثالن المجموعة التجريبية

الرياضيات بطريقة التعلم التعاوني حيث قسمت الطالبات داخل غرفة الصف إلـى مجموعـات   

وشـعبتان  , نجاز المهام المطلوبـة مـنهم  مجموعة الواحدة مع بعضهم البعض إليتعاون أفراد ال

تقوم على  طالبة تم تدريسهما بالطريقة التقليدية التي) 46(وتضمان , تمثالن المجموعة الضابطة

  .المناقشة الشفوية واستخدام أسئلة الكتاب ألغراض التقويم

  

وعلى اختبار تحصيلي الحق من األسئلة المقالية والموضوعية غطى األهداف السلوكية 

: فقرة قاست ثالثة مظاهر للحياة عند األطفال وهي) 30(ن من وباستخدام مقياس تكوَّ, المدروسة
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الشعور بالنقص والذنب و, فقرة) 15(واستجابة الخوف والخجل , تفقرا) 8(المواقف االجتماعية 

   .فقرات) 7(

     

  : فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية

فـي درجـات    )α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -1

والمؤجل للطالبات في مادة الرياضيات وذلك لصـالح طريقـة   , التحصيل الفوري

  .ونيالتعلم التعا

في مستوى  )α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

راجعـة لـتعلمهن   , أو مستوى استجابة الخوف والخجـل , المهارات االجتماعية

 . بطريقة التعاون أو للطريقة التقليدية

فـي مسـتوى    )α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -3

  . الذنب تعزى لطريقة التعلم لصالح التعلم التعاونيالشعور بالنقص و

  

بهدف التعرف على أثر اسـتخدام الـتعلم    )2005(جفال وهناك دراسة أخرى قامت بها   

ودافعية التعلم في العلوم لدى طلبـة  , واالحتفاظ, التعاوني مقارنةً بالطريقة التقليدية في التحصيل

طالباً وطالبة تم تقسيمهم إلـى  ) 118(نت من تكوَّ وذلك باستخدام عينة, الصف السادس األساسي

  :مجموعتين

وتعلمت بطريقة التعلم التعاوني مـن خـالل تقسـيم الطلبـة إلـى      : مجموعة تجريبية -1

يتشـاركون  , طالب) 4-3(ن كل مجموعة من تتكوَّ, مجموعات غير متجانسة التحصيل

, في األدوار التي يتبنوها ثم, في األخذ والرد لمواد ومعلومات ووسائل التعليم والتحصيل

  .ويتفاعلون مع بعضهم البعض من خاللها للوصول لألهداف المنشودة

وتعلمت بالطريقة التقليدية بحيث يهيمن المعلم على سـير خطـوات   : مجموعة ضابطة -2

 .ويكون الطالب مستمعاً ومتلقياً للمعلومات, وتلقين الطالب للمعلومات, الدرس

  

  



 
 

75

  :الدراسة ما يلي واستخدمت الباحثة ألغراض

فقرة من نوع االختيار من متعدد ذي ) 20(تكوَّن من , اختباراً تحصيلياً لقياس التحصيل - 1

وأربعة أسئلة من النوع المقالي وقاست القدرة , األربعِة بدائل قاست القدرة على التذكر

  .التصنيف

 .ايجابية) 8(و, منها سلبية) 12(, فقرة) 20(وتكوَّن من : مقياس الدافعية للتعلم - 2

  

  :وكانت النتائج كما يلي  

في كل من التحصـيل   )α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

 .لصالح المجموعة التعاونية, واالحتفاظ والدافعية للتعلم تعزى لطريقة التدريس

في كل من التحصـيل   )α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

 .ولصالح اإلناث, حتفاظ والدافعية للتعلم تعزى للجنسواال

فـي كـل مـن     )α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

 .للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس واالحتفاظ والدافعية للتعلم تعزى التحصيل

  

بحثـاً   )2005(ى المفدأجرى ) الصف الثاني الثانوي(وباستخدام مرحلة تعليمية مغايرة 

هدف فيه إلى استقصاء أثر طريقة التعلم التعاوني في تدريس الفقه على التحصيل الدراسي لدى 

نت دراسية تكوَّ حيث استخدم عينةً. طالب الصف الثاني الثانوي العلمي مقارنةً بالطريقة التقليدية

ة التجريبية التي درسـت  لوا المجموعنصفهم مثَّ, طالباً موزعين على شعبتين دراسيتين) 92(من 

عطيهـا  بطريقة التعلم التعاوني من خالل تقسيم الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة التحصـيل يُ 

ويتعاون ويتفاعل التالميذ مع بعضهم , المعلم فكرة عامة عن الدرس ويقدم المساعدة عند الحاجة

ح أو الفشل في تحقيق البعض لتحقيق هدف محدد بحيث يتحمل كل فرد المسؤولية في حالة النجا

ل المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية التي تعتمد على والنصف اآلخر مثَّ, الهدف

وينحصـر دور الطالـب فـي    , مع توجيه بعض األسئلة الشفهية, اإللقاء والتلقين من قبل المعلم

  .اإلجابة عليها
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توصل , والتطبيق والتحليل, فهموال, وعلى اختبار تحصيلي الحق قاس القدرة على التذكر

بين طلبة المجموعة  )α=0.05(الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

وطلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة , التجريبية الذين درسوا بطريقة التعلم التعاوني

  .التقليدية وكانت لصالح المجموعة الضابطة

  

ولكن يمكن تفسيرها في أن اسـتخدام الـتعلم   , فيها نوع من الدهشة والغرابةهذه النتيجة 

سـي  التعاوني في تدريس الفقه اإلسالمي بالذات ليس له أثر ايجابي في تحسين التحصـيل الدرا 

إذْ أن المادة تعتمد على استظهار الحقائق أكثر مـن اعتمادهـا   , لدى طلبة الصف الثاني الثانوي

هذا ما يتم تدريسه , أو حّل المشكالت وغيرها من المستويات العليا في التعلمعلى الجانب العملي 

  .بالطريقة التقليدية

  

ال يحتاج إلى طريقة التعاون في الـتعلم   -كحقائق ثابتة  –وكأن دراسة الفقه اإلسالمي 

  . كما في المواد التي تحتاج إلى تعاون الطلبة بعضهم مع بعض

  

إلـى أن   )2005(صـالح  حيث توصـل  , اير هذه النتيجةإال أن هناك دراسة أخرى تغ

طريقة التعاون أدت إلى تحسين تعلم الطلبة عن المجموعة الضابطة التـي درسـت بالطريقـة    

طالب من طالب كلية التربية األساسية في مادة ) 102(نت من تكوَّ وذلك باستخدام عينةً. التقليدية

طالبـاً  ) 35(و, اف الموجه كمجموعة تجريبية أولىمنهم درسوا بطريقة االكتش) 34(, علم البديع

طالباً درسوا بالطريقة التقليديـة  ) 33(و, درسوا بطريقة التعلم التعاوني كمجموعة تجريبية ثانية

  .كمجموعة ضابطة

  

  : أظهرت النتائج ما يلي, وعلى اختبار تحصيلي الحق قاس التحصيل األكاديمي

شاف الموجه ونتائج الدارسين بالطريقة التقليدية وجود فروق بين نتائج الدارسين باالكت -1

  .لصالح الدارسين باالكتشاف الموجه
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وجود فروق بين نتائج الدارسين بالتعلم التعاوني ونتائج الدارسين بالطريقـة التقليديـة    -2

 .لصالح الدارسين بالتعلم التعاوني

التعلم التعـاوني  وجود فروق بين نتائج الدارسين باالكتشاف الموجه ونتائج الدارسين ب -3

  .لصالح الدارسين بالتعلم التعاوني

  

في دراسته التي هدفت للتعرف على فاعليـة   )2005(مفلح وفي المرحلة الثانوية توصل 

وذلك باستخدام , التعلم التعاوني في تحسين مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الصف األول الثانوي

موزعين علـى  , ة الصديق في مدينة حائل السعوديةطالباً من طلبة ثانوي) 58(نت من عينة تكوَّ

  :شعبتين

طالباً ودرست بطريقة التعلم التعاوني من خالل تقسيم الطلبـة  ) 27(نت من شعبة تكوَّ -1

يعملون معـاً إلنجـاز   , طالب متفاوتين في تحصيلهم) 7-5(إلى مجموعات مؤلفة من 

ويقاس نجاح الفرد بمـدى  , عاتثم يتم تبادل الخبرة بين المجمو, المهام التي يكلفوا بها

  .نجاح مجموعته

 . ودرست بالطريقة التقليدية كمجموعة ضابطة, طالباً) 31(نت من شعبة تكوَّ -2

  

بنداً من نوع االختيار من متعدد ) 20(ن من وعلى اختبار تحصيلي قاس الفهم القرائي تكوَّ

فـي   )α=0.05( توصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة   

التحصيل الدراسي تعود لطريقة التدريس بين المجموعتين التعاونية والتقليدية ولصالح المجموعة 

  .  التعاونية

  

وهذا يدل على فاعلية التعلم التعاوني في تحسين الفهم القرائي لدى الطلبة فـي المرحلـة     

) 2002(في دراسة العـازمي   وفي المرحلة األساسية كما, )2005(الثانوية كما في دراسة مفلح 

  .السابقة الذكر
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عبـد الـرحيم   وحول أثر التعلم التعاوني على التحصيل واالتجاه نحو الطريقة فقد قـام  

بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر طريقة التعلم التعاوني على التحصـيل   )2005(والشـكيلي  

واتجاهـاتهم  , "اإلعداد النسبية"واالحتفاظ بالمعلومات لطالبات الصف الثامن األساسي في وحدة 

  .نحو الطريقة مقارنةً بالطريقة التقليدية

  

منهم مثلن المجموعـة  ) 76(, طالبة في مدرستين) 151(نت من تكوَّ عينةً احيث استخدم

والمجموعة الثانية مثلن المجموعة الضابطة ودرسـت  , التجريبية ودرسن بطريقة التعلم التعاوني

  .  بالطريقة التقليدية

  

ومـدى  , "األعـداد النسـبية  "وعلى اختبار تحصيلي الحق قاس تعلم الطلبة في وحـدة  

ـ   ) 16(ن من واحتفاظهم بالمعلومات تكوَّ ر فقرة من نوع االختيار من متعدد طبـق بشـكل مباش

فقـد  , قاست اتجاهات الطالبات نحو طريقة الـتعلم التعـاوني   وباستخدام استبانه, وبشكل متأخر

  :  ما يليإلى  انتوصل الباحث

بـين   المعلومـات ة في التحصيل العام أو تـذكر  فروق ذات داللة إحصائي عدم وجود -1

وكأن التعلم التعاوني يحتـاج إلـى معالجـة     ).التقليدية ,التعاونية(مجموعتي الدراسة 

مهارات عقلية أو ذات مستويات عليا من التعلم تحتاج إلى تعاون الطلبة بعضـهم مـع   

   .بعض لتعلمها

وكانت , ق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطالبات نحو الطريقة التدريسيةتوجد فرو -2

 .لصالح طريقة التعلم التعاوني

  

هدفت إلى استقصـاء اتجاهـات طلبـة     )2005(عبيدات وهناك دراسة أخرى قام بها 

, وأساليب تـدريس اللغـة العربيـة   , الجامعة الهاشمية تخصص أساليب تدريس اللغة االنجليزية

الـتعلم   )1(: من حيث التعاوني وأساليب تدريس الرياضيات نحو التعلم, ب تدريس العلوموأسالي

  .حجم العينة )4(خصائص أفراد المجموعة  )3(دور المدرس  )2(التعاوني من حيث الفائدة 
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) 37: (موزعة كما يلي, طالب وطالبة) 150(نت من تكوَّ وقد استخدم لهذا الغرض عينةً  

طالباً وطالبة من أساليب تدريس ) 39(و, ص أساليب تدريس اللغة االنجليزيةطالباً وطالبة تخص

طالباً وطالبة من أسـاليب  ) 37(و, طالباً وطالبة من أساليب تدريس العلوم) 37(و, اللغة العربية

  .تدريس الرياضيات

  

فقرة موزعـة  ) 31(نت من تكوَّ ن استبانهأما أداة البحث التي استخدمها فكانت عبارة ع

, فقرات ِلُبعد دور المدرس) 9(و, فقرة لقياس ُبعد التعلم التعاوني من حيث الفائدة) 13: (ما يليك

  .فقرات ِلُبعد حجم العينة) 4(و, فقرات ِلُبعد خصائص أفراد المجموعة) 5(و

    

وقد أشارت نتائج دراسته إلى أن اتجاهات الطلبة في جميع التخصصات أساليب تدريس   

وأسـاليب تـدريس   , وأساليب تـدريس العلـوم  , وأساليب تدريس اللغة العربية ,اللغة االنجليزية

وهذا يدل على أهمية هذه الطريقة . الرياضيات كانت ايجابية نحو التعلم التعاوني بأبعاده األربعة

  .في تخصصات مختلفةو ,في التدريسالتعاونية 

  

بهدف التعرف على أثر بدراسة  )2006(سمارة والعديلي وفي المرحلة الجامعة فقد قام 

استخدام طريقة التعلم التعاوني في تحصيل الطلبة في مادة الكيمياء العامة العملية فـي جامعـة   

  . مؤتة باألردن مقارنةً بالطريقة التقليدية

  

طالب وطالبـة مـن مجمـوع الطلبـة     ) 145(نت من تكوَّ لهذا الهدف عينةً امواستخد

, 2005/2006عملية للفصـل األول مـن العـام الجـامعي     المسجلين في مادة الكيمياء العامة ال

ثم قسمت الشعب الست مناصفةً وبشـكل عشـوائي إلـى مجموعـة     , موزعين على ست شعب

الطلبة فيها إلى مجموعات تتكون كل مجموعة  َمسِّتجريبية درست بطريقة التعلم التعاوني حيث قُ

ويتعلمـون المفـاهيم   , كارهم معـاً من ثالثة طالب غير متجانسي التحصيل يناقشون ويكتبون أف

ويلجأون إلى طلب المساعدة من بعضهم بعضـاً أكثـر مـن    , ويقومون بالتجارب المطلوبة معاً

  .وأخرى ضابطة درست بالطريقة التقليدية, المعلم



 
 

80

فقرة من نـوع  ) 25(ن من ولغايات الدراسة فقد قام الباحثان بإعداد اختبار تحصيلي تكوَّ

وبعد تحليل البيانات فقد كشفت النتائج عن وجود أثر . على أفراد العينة قَبِّاالختيار من متعدد طُ

وكان للجنس أيضاً أثـر فـي   , له داللة إحصائية في التحصيل يعزى لطريقة التدريس التعاوني

في حين أظهرت النتائج عدم وجود فروق إحصائية في التحصيل تعزى , التحصيل لصالح اإلناث

  .تدريس والجنسللتفاعل بين طريقة ال

  

  :استنتاج لنتائج الدراسات العربية

ت للنظر فعاليـة طريقـة الـتعلم    فإنه من الالف, الدراسات العربية من خالل استعراض

) 33(وذلك كما بينته نتائج أكثـر مـن   , التعاوني عن الطريقة التقليدية في التحصيل األكاديمي

وكما تفوقت طريقة التعلم , تقليدية في التحصيلدراسة قارنت بين أثر التعلم التعاوني والطريقة ال

وتفوقت طريقة التعلم التعاوني علـى طريقـة   , التعاوني والتعلم التنافسي على الطريقة التقليدية

وأبـو  , )1996(التعلم التنافسي في التحصيل األكاديمي وذلك كما بينته كل من دراسة النجـدي  

  ). 1997(عميرة 

  

طريقة التعلم التعاوني والتعلم التنافسـي عـن الطريقـة     تفوقكما بينت نتائج الدراسات 

, والـدنيا  من ذوي القدرات المتوسطةطلبة الالقدرات العليا أكثر من من ذوي طلبة الالتقليدية مع 

, ومع اإلناث أكثر من الذكور ).2001(وهديب , )1996(وذلك كما بينته كل من دراسة النجدي 

وسمارة والعـديلي  , )1998(وسمارة  ,)2005(وجفال , )2004(كما بينته كل من دراسة زيان 

)2006.(  

  

: تعليميةالوكما تفوقت طريقة التعلم التعاوني على الطريقة التقليدية في مختلف المراحل 

وفي الصف الخامس األساسي بشكل خاص كما في دراسة أبـو  , كالمرحلة األساسية بشكل عام

والفالح , )2005(مرحلة الثانوية كما في دراسة مفلح وفي ال, )2005(وبركات , )1999(عطية 

وفي المرحلة الجامعية كما في دراسة سمارة , )1997(وأبو عميرة , )1996(والنجدي , )2000(
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, )2003(وفـودة  , )2001(والعمـر  , )2000(والهرش ومقـدادي  , )1999(وفودة , )1998(

  ).2006(وسمارة والعديلي , )2005(وصالح 

  

كالعلوم : ة الطريقة التعاونية مقابل الطريقة التقليدية في مواد دراسية مختلفةوكذلك فعالي

وفي مادة الرياضـيات بشـكل   , والتربية اإلسالمية بشكل عام, واللغة العربية, والكيمياء, العامة

وبركـات  , )1999(وأبـو عطيـة   , )1997(وأبو عميرة , )1993(خاص كما في دراسة نوح 

  .)1998(ويوسف , )2005(

  

كما أن اتجاهات الطلبة نحو طريقة التعلم التعاوني كانت ايجابيـة بشـكل أكبـر مـن     

النجـدي  , )1992(وذلك كما بينته دراسـة حسـن وخطـاب    , اتجاهاتهم نحو الطريقة التقليدية

وفـودة  , )2000(وعـوض  , )2000(والفـالح  , )2000(وبركات , )1998(والنجار , )1996(

  ).2005(بد الرحيم والشكيلي وع, )2005(وعبيدات , )2003(

  

وبشكلٍ عام فقد أشارت نتائج الدراسات إلى تفوق طريقة التعلم التعاوني على طريقتـّي    

وخاصـة علـى   , وتفوق طريقة التعلم التنافسي على الطريقة التقليدية, التعلم التنافسي والتقليدي

مواد تعليمية مختلفة سواء كانت وباستخدام , المستويات العليا من التعلم كالتطبيق وحل المشكالت

ومع طلبـة  , وفي مراحل تعليمية مختلفة سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية, علمية أم أدبية

في حين لم يكن هناك فرق يذكر بالنسبة لفعالية طريقـة التـدريس مـع    , يمتازون بقدرات عليا

اإلناث في معظم األحيان إال في حاالت إذ أن الطريقة التعاونية مناسبة لكل من الذكور و, الجنس

كما بينت النتائج المتعلقة باالتجاهـات أن معظـم الطلبـة    . نادرة قد ترجع إلى ظروف التجربة

  .يفضلون التعلم بالطريقة التعاونية عن التعلم بالطريقة التنافسية أو التقليدية
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  .  الدراسات األجنبية: ثانياً

جنبية تناولت تأثير التعلم التعاوني والتعلم التنافسي مقابـل  هناك العديد من الدراسات األ

حيث درس  )Willard & Gloria, 1979( ويالرد وجلورياالتقليدي على التعلم منها ما قام به 

بتفاعلها مـع مسـتوى   , )التقليدية, التنافس, التعاون(طريقة التدريس : المتغيرات المستقلة التالية

دراسية  باستخدام عينةً. وأثرها على التحصيل في المفاهيم االجتماعية, )منخفض عالٍ أم(ل السؤا

قسموا بالتساوي إلى ثالث مجموعات  األساسي طالباً من طلبة الصف الخامس) 96(نت من تكوَّ

  :كما يلي

   

الطلبـة إلـى    َعودرست بالطريقـة التعاونيـة حيـث وزِّ   : المجموعة التجريبية األولى

بحيث يـرتبط نجـاح الفـرد بنجـاح     , طالب ةعة من خمسة أو ستن كل مجمومجموعات تتكوَّ

مع السماح ألعضاء المجموعات باالتصال مع بعضهم البعض لتحقيق الهـدف  , المجموعة ككل

المحدد حيث كان المعلم يطرح السؤال ويعطي الوقت ألعضاء المجموعة للتشاور مع بعضـهم  

  .البعض للوصول إلى جواب موحد

  

كل طالب بمفردة في  َلِمودرست بالطريقة التنافسية حيث َع: الثانية المجموعة التجريبية

وتم وضع أسماء الطلبة على لوحة لتحديد مراكزهم في كل , اإلجابة عن األسئلة وحل الواجبات

 أما المجموعة. وكان يحصل الطلبة الخمس األوائل األكثر نجاحاً على التعزيز والجوائز, حصة

  درست بالطريقة التقليديةضابطة  الثالثة فاعتبرت كمجموعة

  

ن من أربعة أسئلة ذات مستوى صعوبة تكوَّ األول: الباحثان لهذا الغرض اختبارين وأعدَّ

ربعة أسـئلة ذات مسـتوى صـعوبة    ن من أتكوَّ والثاني, والفهم منخفض لقياس مستوى التذكر

فـي   باران كاختبار واحـد االخت قَبِّوقد طُ. والتركيب, والتحليل, التطبيقمتوسط لقياس مستوى 

  .عد االنتهاء من التجربة مباشرةًاليوم التالي ب
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  :هايلإ وكانت أهم النتائج التي توصال

علـى أداء  , وأداء مجموعـة الـتعلم التنافسـي   , تفوق أداء مجموعة التعلم التعاوني -1

 والفهـم  مجموعة التعلم التقليدي على االختبار الكلي الـذي قـاس مسـتوى التـذكر    

  .والتركيب, والتحليل, ويات العليا من التعلم كالتطبيقالمستو

, فروق ذات داللة إحصائية بين أداء مجموعة التي تعلمت بطريقة التعاون عدم وجود -2

ختبار الـذي قـاس مسـتوى    االعلى أداء المجموعة التي تعلمت بطريقة التنافس على 

 . والفهم فقط التذكر

التعاوني ومجموعة الـتعلم   مجموعة التعلمتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أداء  -3

  .     وكان لصالح التعلم التنافسي الذي قاس المستويات العلياختبار االالتنافسي على 

  

وهذا يدل أن الطريقة التنافسية في التعلم أكثر أثراً من الطريقة التعاونية في حالة تنميـة  

هما في حالة تنمية التعلم على المسـتويات  في حين ال يوجد فرق بين, المستويات العليا من التعلم

  .الدنيا كالتذكر

  

تفوقت طريقة التعلم التعاوني على كل من الطريقـة  , وباستخدام نفس المرحلة األساسية

 )Linda Skon & others, 1981( وآخـرون لينـدا سـكون   والفردية في دراسة , التنافسية

والطريقة الفردية , وطريقة التنافس, التعاونالتعرف على أثر كُلٍ من طريقة  اوذلك عندما حاولو

  : وقد درسوا في دراستهم المتغيرات المستقلة. على التعلم

  ).الفردية, التنافس, التعاون(طريقة التدريس  - 1

 ).غير متجانسة, متجانسة(نمط المجموعات  - 2

 ).منخفضة, متوسطة, عليا(قدرة الطالب  - 3

  

وإعـادة التعبيـر المجـازي    , والتـذكر  التصنيفواستخدموا اختباراً يقيس القدرة على 

  . وحل مشاكل قصصية في الرياضيات, والتفسير
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منهم ) 44(, طالباً وطالبة) 86(نت من تكوَّ عينةً لتحقيق أهداف دراستهم فقد استخدمواو

, ذكـر (والجـنس  , )دنيـا , متوسطة, عليا(وقد تم توزيعهم من حيث القدرة , إناث) 42(ذكور و

وقـد  , وية متساوية تقريبـاً بنسب مئ) الفردية, التنافس, التعاون(ات الثالث على المجموع, )أنثى

  :وزع الطلبة على المجموعات الثالث كما يلي

مع بعضـهم   وتشاركوا, أكمل الطلبة معاً أوراق العملحيث : مجموعة التعلم التعاوني -1

جموعة وبلغ عدد طالب هذه الم, ومساعدة بعضهم البعض, واألفكار, البعض في المواد

) 12(و, غير متجانسـين فـي القـدرة التعليميـة    ) 15(كان منهم , طالباً وطالبة) 27(

قدرة ) 9(وبالنسبة لغير المتجانسين في القدرة فكان منهم , متجانسين في القدرة التعليمية

 .قدرة دنيا) 10(و, قدرة متوسطة) 8(و, عليا

م البعض ليحـاول كـل   تنافس طلبة الصف مع بعضهحيث : مجموعة التعلم التنافسي -2

تم مقارنة أداء كل طالب مـع  و, المراكز األولى في ترتيب الصفواحد منهم احتالل 

غيـر   )15(كان مـنهم  , طالباً وطالبة) 27(وبلغ عدد طالبها , أقرانه في نفس الصف

وبالنسبة لغيـر  , متجانسين في القدرة األكاديمية) 12(و, متجانسين في القدرة األكاديمية

قـدرة  ) 8(و, قدرة متوسـطة ) 10(و, قدرة عليا) 9(ين في القدرة فكان منهم المتجانس

 .دنيا

ـ   حيث : مجموعة التعلم الفردية -3 , هعمل كل طالب بمفرده في أداء المهـام الموكلـة إلي

راجعة والتعزيز بنـاًء علـى   ستقبل الطلبة التغذية الوا, بغض النظر عن أداء اآلخرين

وبالنسبة لغير المتجانسـين فـي   , طالباً وطالبة) 32(بلغ عدد طالب المجموعة . أدائهم

 .قدرة دنيا) 8(و, قدرة متوسطة) 15(و, قدرة عليا) 9(القدرة فكان منهم 

  

, الطلبة نحو طرق التدريس التي تعلموا بها تتقيس اتجاها واستبانه, وعلى اختبار الحق

  :فقد توصل الباحثون إلى النتائج التالية

ي درست بطريقة التعلم التعاوني على كل من مجموعة طريقة تفوق أداء المجموعة الت -1

  .وطريقة التعلم الفردي, التعلم التنافسي
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فروق ذات داللة إحصائية بين أداء المجموعة التي تعلمت بطريقة التعاون  عدم وجود -2

 .والمنخفضة, وطريقة التنافس باعتبار عامل قدرة الطالب العالية

 كانت ايجابيه) الفردية, التنافس, التعاون(تدريسية الثالث إن اتجاه الطلبة نحو الطرق ال -3

  .دون وجود فروق بينها

  

 ويتضح من الدراستين السابقتين أن التعلم التعاوني والتنافسي يتفوقـان علـى الطريقـة   

مع أفضلية بسيطة للطريقـة التعاونيـة علـى    , المرحلة األساسية التقليدية في التدريس مع طلبة

والطريقة التنافسية علـى التعاونيـة فـي تنميـة     , مية المستويات الدنيا من التعلمالتنافسية في تن

  .المستويات العليا

  

 & Okebukola( أوكيبوكوال وأجنـي درس  فقد المرحلة الثانوية بنيجيريا وباستخدام

Ogunniyi, 1984(  كما لخصها)والطريقـة  , والتنافس, أثر طريقة التعاون )1996, النجدي

فـي   الباحثـان م واسـتخد . اكتساب المهارات العمليـة ى التحصيل في مادة العلوم والفردية عل

, طالباً من طلبة الصف التاسع بالمدارس الثانوية بنيجيريـا ) 1025(نت من تكوَّ عينةً مادراسته

  .مدرسة) 12(اختيروا عشوائياً من , سنة) 13.4(بلغ متوسط أعمارهم 

  

) Science Achievement Test(ختيار من متعدد ن من نوع االوأعّد الباحثان اختباري

 Science( العلـوم العمليـة  والثـاني يقـيس مهـارات    , لمادة العلوم التعلم العاميقيس  اًواحد

Practical.(  

  

  :ما توصال إليه وكان أهمُّ

إن المجموعات التي درست بطريقة التعلم التعـاوني كـان أداؤهـا أفضـل مـن أداء       - 1

  .والفردية بشكل عام, ريقتّي التنافسالمجموعات التي درست بط

تفوق أداء مجموعات طريقة التعلم التنافسي فـي اكتسـاب المهـارات العمليـة علـى       - 2

  .والتعلم الفردي, المجموعات التي درست بطريقتّي التعلم التعاوني
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وهذا يدل على أن طريقة التعلم التعاوني أفضل من طريقة التعلم التنافسي والفردي فـي    

في حين أن طريقة التعلم التنافسي والفردي أفضل من طريقـة  , ساب المعلومات النظريةحالة اكت

  .التعلم التعاوني في حالة اكتساب المهارات العملية

  

تفوقت أيضاً طريقة التعلم التعاوني على كل من الطريقة التنافسية والفردية في دراسـة  

 واعندما حاول )Roger T. Johnson & others, 1985( روجر جونسون وآخـرون أجراها 

وطريقة التعلم التنافسي والطريقـة  , التعرف على أثر طريقة التعلم التعاوني باستخدام الحاسوب

  .وأيضاً االتجاه نحوها, الفردية على التحصيل في مادة الحاسوب

  

طالباً وطالبة من طلبة الصـف  ) 71(نت من دراسية تكوَّ لهذا الغرض عينةً َمخِدوقد استُ

تم اختيارها بناًء على قناعة معلمي تلـك الصـفوف   , من موزعين على ثالث شعب دراسيةالثا

  :ق التدريس الثالث كما يليائوقد تم توزيع الشعب على طر, بأهمية التعلم بمساعدة الحاسوب

 ,طالب) 13(طالباً وطالبة منهم ) 24(بلغ عدد طالبها : شعبة تعلمت بالطريقة التعاونية -1

, ن كل مجموعة من أربعـة طـالب  ث تم تشكيلهم كمجموعات تتكوَّحي, طالبة) 11(و

ويقاس نجـاح الفـرد   , عملوا معاً النجاز المهمات المرتبطة بالحاسوب بشكل جماعي

  .بنجاح المجموعة ككل

) 11(مـنهم  , طالبـاً وطالبـة  ) 22(بلغ عدد طالبها : شعبة تعلمت بالطريقة التنافسية -2

ن كل مجموعة مـن أربعـة   يضاً كمجموعات تتكوَّوتم تقسيمهم أ, طالبة) 11(و ,طالب

حيث يتنافس أفراد المجموعة الواحدة ألداء المهام المطلوبة منهم بشكل أفضـل  , طالب

 .وأسرع من بقية أفراد نفس المجموعة

 ,طالـب ) 14(طالباً وطالبة منهم ) 25(بلغ عدد طالبها : شعبة تعلمت بالطريقة الفردية -3

ن كل مجموعة مـن أربعـة   طلبة فيها أيضاً إلى مجموعات تتكوَّال َمسِّقَُو, طالبة) 11(و

ومقارنة أدائهم , حيث طلب منهم أن يقوموا بالمهام المطلوبة منهم بشكل فردي, طالب

  .دة مسبقاًبمعايير مضبوطة محدَّ
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  :وقد قيس تعلم الطلبة من خالل الحكم على نجاحهم في

ي تتطلب فهم الطلبة لما تعلموه وقدرتهم والت: أداء الواجبات على أوراق العمل اليومية -1

  .على تطبيقه عملياً

 .وحل المشكالت, االختبار التحصيلي الذي قاس القدرة على اإلدراك -2

كمؤشر على نجاح الطلبة في حيث استخدمت ) جمع الذهب(مهام عملية أداء الطلبة في  -3

 .حل المشكالت

 .بها باستخدام الحاسوبقاست اتجاه الطلبة نحو الطريقة التي تعلموا  استبانه -4

  

أن أداء المجموعة التي تعلمت بطريقة التعلم التعاوني باسـتخدام   موكانت نتائج دراسته

, والطريقة الفرديـة , الحاسوب كان أعلى من أداء المجموعة التي تعلمت بطريقة التعلم التنافسي

في حل المشكالت كما أظهرت النتائج أن مجموعة طريقة التعلم التعاوني حصلت على عالمات 

, والتطبيق بشكل أعلى من مجموعة طريقة التعلم التنافسـي , والفهم, العملية المتمثلة بجمع الذهب

   .ومجموعة الطريقة الفردية

  

فـي  , وكما تفوق الذكور على اإلناث في إكمال أوراق العمل الخاصة بمجموعة التنافس

وحل المشكالت في الطرق التدريسية , قحين تفوقت اإلناث على الذكور في مجالي إدراك الحقائ

  ).الفردية, التنافس, التعاون(الثالث 

  

فقد وجـد أن  , باتجاهات الطالب ومن حيث اتجاهات الطالبات نحو طريقة التعلم مقارنةّ

الطلبة كانت أعلى من اتجاهات الطالبات نحو طريقة التدريس وخاصة فـي الطريقـة   اتجاهات 

  .التنافسية

  

رى بينت ايجابية التعلم التعاوني في تحسين التعلم وخاصة مـع طلبـة   وهناك دراسة أخ

 )Jan Pieter & others, 1987( جان بيتر وآخـرون هذه الدراسة قام بها . الثالث األساسي

مقارنةً بالطريقة , والتغذية الراجعة على التحصيل في التهجئة, لمعرفة أثر طريقة التعلم التعاوني
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الثالث األساسـي  طالباً من طلبة الصف ) 218(نت من تكوَّ لهذا الهدف عينةً َمواستُخِد. التقليدية

  : موزعين كما يلي

والتي حصلت على تغذية راجعة : مجموعة التعلم التعاوني ذات التغذية الراجعة الفردية -1

ـ طُ, طالبـاً ) 64(وبلغ عدد طالبها , )كل فرد في المجموعة على حده(بشكل فردي   َبِل

ويقوم , ومناقشة األخطاء, ويصححوا أعمال بعضهم البعض, ا فيما بينهممنهم أن يتعاونو

د الدرجـة التـي   المعلم بوضع عدد األخطاء لكل فرد في آخر الصفحة ويعطي كل فر

  .حصل عليها بمفرده

والتي حصـلت علـى تغذيـه    : مجموعة التعلم التعاوني ذات التغذية الراجعة المشتركة -2

مـنهم أن   َبِلطُ, طالباً) 67(وبلغ عدد طالبها , )ككلأي للجماعة (راجعة بشكل جماعي 

ويقوم المعلـم  , ومناقشة األخطاء, ويصححوا أعمال بعضهم البعض, يتعاونوا فيما بينهم

بوضع عدد األخطاء لكل طالبين أو ثالثة طالب في آخر الصفحة ويعطيهم درجة بنـاًء  

  .على عدد األخطاء

يعمـل  , طالباً) 87(قة التقليدية وبلغ عدد طالبها التي درست بالطري: المجموعة التقليدية -3

ويعطي , ويقوم المعلم بوضع عدد األخطاء لكل فرد في آخر الصفحة, كل طالب بمفرده

 .كل فرد الدرجة التي حصل عليها بمفرده

  

حالة تُهّجئ ) 45(كوَّن كل واحد منها من ولدى تطبيق أربعة اختبارات متكافئة للتهجئة يت

إلـى أن أداء   توصلت الدراسـة , )سيء( 45إلى ) جيد(من صفر  راوح درجاتهتت بشكل مثالي

تحسن لدى دراستهم ) تغذية راجعة فردية أو مشتركةسواء كانت ذات (مجموعة التعلم التعاوني 

في حين لم يختلف أداء مجموعة التغذية الراجعة المشـتركة  , بهذه الطريقة عن الطريقة التقليدية

  .تمثلة بالتغذية الراجعة الفرديةعن أداء نظيرتها الم
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وفي دراسة أخرى بحثت أثر التعلم التعاوني والتعلم التنافسي على التحصيل األكـاديمي  

دراسة هـدفت   )Kelly-brian ,1992(كيلي براين فقد أجرى , واالتجاه نحو طريقة التدريس

نحو هـاتين   مواتجاهاته على تحصيل الطلبة في الرياضيات, والتنافس, لتعرف على أثر التعاونا

  :باستخدام ثالث مجموعات للدراسة كما يلي, الطريقتين

 .ودرست بطريقة التعلم التعاوني طيلة الستة أسابيع: المجموعة التعاونية -1

ودرست هذه المجموعة بطريقة التعلم التنافسـي طيلـة فتـرة    : المجموعة التنافسية -2

 .التجربة والتي استمرت ستة أسابيع

حيث درست هذه المجموعة أول أسـبوعين بطريقـة   : تعاونية التنافسيةالمجموعة ال -3

 وفي الثالثة أسابيع المتوسطة خالل التجربـة درسـت بطريقتـيّ   , التعلم التعاوني

 . الفردي سبوع األخير درست بطريقة التنافسوفي األ, التعاون والتنافس

  

وبعـد  , بثالثـة شـهور  قبل إجراء التجربة  قَبِّوفي اختبار تحصيلي في الرياضيات طُ

  : فقد توصل الباحث إلى, االنتهاء من التجربة

تفوق طلبة التعلم التنافسي في التحصيل الدراسي على كل من طلبـة الـتعلم التعـاوني     -1

  .وطلبة التعلم التعاوني فقط, التنافسي

 مجموعـة كان اتجاه طلبة التعلم التعاوني التنافسي أكثر ايجابية نحو التعلم التعاوني من  -2

 .التعلم التنافسي أو مجموعة, التعلم التعاوني

  .   فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو التعلم التنافسي عدم وجود -3

  

بدراسة أثر التعلم التعـاوني مقابـل    )Reid, 1992(ريـد وفي دراسة مشابهة فقد قام 

سـتخدم لهـذا   حيـث ا , التعلم التنافسي على تحصيل طالب الصف السابع في مادة الرياضيات

مجموعة : طالباً من طالب مدرسة ابتدائية قسمت إلى مجموعتين) 50(نت من تكوَّ الغرض عينةً

وأعطيـت  , درست بطريقـة الـتعلم التنافسـي   وأخرى , بطريقة التعلم التعاوني تجريبية درست

  .اًوبعدي, اًالمجموعتان اختباراً تحصيلياً قبلي
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ائية بين المجموعتين قبل الـتعلم  ت داللة إحصوكانت نتائج تجربته عدم وجود فروق ذا

في حين أشارت النتائج إلى وجود تحصيل أفضل للمجموعة التجريبية , )إجراء التجربةأي قبل (

المجموعة التـي درسـت بطريقـة     م التعاوني في االختبار البعدي عنالتي درست بطريقة التعل

  .التعلم التنافسي

  

ـ تالمرحلة الجامعيـة أجـرى   ولدى تناول مرحلة تعليمية عليا ك  )tsay, 1993( ي اس

والتعلم الفـردي علـى التحصـيل    , والتعلم التنافسي, الختبار أثر طريقة التعلم التعاونيدراسة 

, طالبـاً ) 65(نت مـن  تكوَّ عينةً حيث أخذ. واتجاهاتهم نحو هذه الطرائق, الدراسي لطلبة الكلية

  :وزعوا إلى ثالث مجموعات

وكان كلُّ واحد مـنهم يـتعلم   , حيث يعمل فيها كل طالبين معاً: عاونيمجموعة التعلم الت - 1

إلى أن يتعلموا المهمـة  , ثم ُيعطى مدة خمس دقائق ليعلمها لزميله اآلخر, مهمة تعليمية

وفي بداية التجربة فقد تم إخبارهم بأنه يتوقع منهم أن يصل تحصيلهم , التعليمة النهائية

  .كمقياس تربوي%) 80(إلى 

 ولكن تم تشـجيعهم , وعملت بنفس طريقة المجموعة التعاونية: ة التعلم التنافسيمجموع - 2

 .مكافأة مالية للحصول علىيحققوا أعلى أداء ممكن  كي

وتم إخبار كل منهم بأنه يتوقع أن , حيث عمل كل طالب بمفرده: مجموعة التعلم الفردي - 3

  .  كمقياس تربوي%) 80(يصل تحصيله إلى 

  

باإلضـافة  , مرة بعد انتهائهـا قبل البدء بالتجربة و مرة قَحصيلي طُبِّاختبار توباستخدام 

  :فقد كانت نتائج دراسته كما يلي, االتجاه نحو طريقة التدريستقيس  إلى استبانه

كر الحقـائق  ذَّتفوق الطلبة في التعلم التعاوني والتعلم الفردي في التحصيل في مجال تَ -1

الـتعلم   فرق له داللة إحصائية بين مجموعةود مع عدم وج, على طلبة التعلم التنافسي

  .التعاوني والتعلم الفردي
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جال حل المشكالت علـى كـل مـن    تفوق الطلبة في التعلم الفردي في التحصيل في م -2

وجود فرق له داللة إحصائية بـين  مع عدم , التعلم التعاوني والتعلم التنافسي مجموعتّي

  .يةالمجموعتين األخيرتين التعاونية والتنافس

التعلم الفردي  أن الطلبة يفضلونتجاهات الطلبة نحو طريقة التدريس ا استبانه أظهرت -3

 . على التعلم التعاوني والتعلم التنافسي

  

أثر طريقة  )Joseph Zisk, 1998(جـوزف زك  درس  وباستخدام المرحلة الثانوية فقد

على التحصيل الدراسي ومفهوم الذات األكاديمي لطلبة , التقليديةالتعلم التعاوني مقارنةً بالطريقة 

مهم طالباً تم قس) 49(نت من تكوَّ عينةًلهذا الغرض استخدم و, لثانوية في مادة الكيمياءالمرحلة ا

طالباً ودرست بطريقة التعلم التعاوني حيث ) 24(نت من مجموعة تجريبية تكوَّ: إلى مجموعتين

عملوا معـاً فـي أداء   , ن كل مجموعة من ثالثة أو أربعة طالبعات تتكوَّتم توزيعهم إلى مجمو

درسـت  , طالبـاً ) 25(ومجموعة ضابطة عـددها  , المهام الموكلة إليهم بدون تنافس فيما بينهم

 .بالطريقة التقليدية

  

فقـد  , ومقياساً قاس مفهوم الذات األكاديمي, وعلى اختبار تحصيلي الحق قاس التحصيل  

) α= 0.01(و) α= 0.05(ث إلى زيادة مفهوم الذّات األكاديمي عند مستوى الداللة توصل الباح

كمـا تفـوق   . لدى الطلبة الذين درسوا بالطريقة التعاونية مقارنةً بالطريقة التقليدية ,على التّوالي

على تحصيل ) α=0.01(تحصيل الطلبة الذين درسوا بطريقة التعلم التعاوني عند مستوى الداللة 

  .بة الذين درسوا بالطريقة التقليديةالطل

  

باستخدام المرحلـة   )Chun & Song, 1999(ن وسونج شأجرى وفي دراسة أخرى 

مقابـل  , أثر التعلم التعاوني حاول فيها التعرف على فقد, للمذكورة أعاله دراسة مشابهٍة الثانوية

نت من تكوَّ عينةًلهذا الغرض  َمخِداستُو, الطلبة في مادة علم األرضالتعلم التقليدي على تحصيل 

الطلبة إلـى   َمسِّنصفهم درس بالطريقة التعاونية حيث قُ, طالباً من مدارس المرحلة الثانوية) 20(

مجموعات يتبادلون األفكار ويناقشونها فيما بينهم وُيِعـدون التقـارير التـي تتعلـق باألعمـال      
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لطريقة التقليدية التي تعتمـد علـى   خر بافي حين درس النصف اآل, يقومون بهاوالمشاريع التي 

مواضـيع   ي ومناقشه ما يتم قراءته مع مراجعةالمحاضرة بحيث تخصص لقراءة الكتاب المدرس

  .الكتاب المدرسي في نهاية كل وحدة

  

سؤاالً قاست ) 24(اشتمل على , وفي اختبار الحق قاس تحصيل الطلبة في علم األرض

  :وممستويات وفق تصنيف بل ةالتعلم في ثالث

  .تعلقت بتذكر األفكار, أسئلة) 5(ن من حيث تكوَّ: قسم المعرفة والتذكر -1

 .تعلقت بفهم األفكار والمفاهيم, سؤاالً) 11(ن من وتكوَّ: قسم الفهم واالستيعاب -2

, أن يطبق الحل بشكل متناسب مـع الحالـة   البحيث تطلب من الط: قسم التطبيق -3

  :لى ما يليفقد توصل الباحثان إ .أسئلة) 8(ن من وتكوَّ

وأداء , فروق ذات داللة إحصائية بين أداء مجموعـة الـتعلم التعـاوني    عدم وجود -1

واالختبار , ومستوى الفهم, مجموعة الطريقة التقليدية على مستوى المعرفة والتذكر

  .الكلي الذي قاس المستويات الثالثة من التعلم

بفرق له داللة إحصائية من كان أداء الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التعاونية أفضل و -2

 .التقليدية على مستوى التطبيق الطلبة الذين تعلموا بالطريقة

  

ـ يات العوهذا يدل على أن طريقة التعلم التعاوني تساعد في الـتعلم علـى المسـتو     الي

  .الفهم وأ, وليس المنخفض كالتذكر, كالتطبيق

  

وينستون فوجهـان  في دراسة كما تفوقت طريقة التعلم التعاوني على الطريقة التقليدية 

)Winston Vaughan, 2002( للمذكورة أعاله حيث أكد في  عندما توصل إلى نتيجة مشابهٍة

نت من تكوَّ وذلك عندما استخدم عينةً, دراسته تفوق طريقة التعلم التعاوني على الطريقة التقليدية

رياضيات بطريقة التعـاون  درسوا مادة ال, األساسي طالباً وطالبة من طلبة الصف الخامس) 21(

طريقة التعلم التعاوني على الطريقة التقليديـة  ل تفضيل الطلبة كما توصل إلى .والطريقة التقليدية

  .الرياضيات الطريقة التي درسوا فيها في االتجاه نحوعندما طَبَّقَ عليهم مقياس 
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  :استنتاج لنتائج الدراسات األجنبية

فـي بعـض    فعالية التعلم التعاوني نرى, جنبيةالدراسات األبعض من خالل استعراض 

ولكن معظم الدراسات توصلت إلى تفـوق  , في دراسات أخرىالتعلم التنافسي فعالية و الدراسات

 Willard( "ويالرد وجلوريا" كما في دراسة الطريقتين التعاونية والتنافسية على الطريقة التقليدية

& Gloria, 1979( ,جان بيتر وآخرون"و" )Jan Pieter & others, 1987( ,جوزف زك"و" 

)Joseph Zisk, 1998( ,ينستون فوجهان"و" )Winston Vaughan, 2002(.  

  

عدم وجود فروق بين طلبـة الـتعلم   من ناحية أخرى فقد توصلت بعض الدراسات إلى 

اسـة  در كما فـي , طالب العليا والمنخفضةالتعاوني وطلبة التعلم التنافسي باعتبار عامل القدرة لل

  .)Linda Skon & others, 1981( "ليندا سكون وآخرين"

  

أن اتجاهات الطلبة نحو طريقة  ومن ناحية اتجاهات الطلبة فقد توصلت معظم الدراسات

  .والتنافس أكثر من التقليدية, ية في كل من التعاونالتدريس كانت ايجاب

  

  :عام للدراسات السابقة جاستنتا

سواء كانت عربية أو أجنبية أن الدراسات التي  السابقة نستنتج من استعراض الدراسات  

إلى تفوق طريقة التعلم التعاوني  تناولت المتغيرات المستقلة المتعلقة بطريقة التدريس قد توصلت

وتفـوق طريقـة الـتعلم    , من ناحية الطريقة التقليدية في التحصيلوعلى طريقة التعلم التنافسي 

ـ تفوقت الطريقة الفرديـة علـى كل  في حين , من ناحية أخرىة التقليدي الطريقةعلى  التنافسي ا ت

  .الطريقتين التعاونية والتنافسية في مجال حل المشكالت

  

العليـا  ات تفوق طلبة القدر أما من حيث متغير القدرة فقد بينت معظم الدراسات السابقة

  . من ذوي القدرات المتوسطة والدنيا في التحصيل على الطلبة
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لدى تعلمهم  الدراسات تفوق اإلناث على الذكور أظهرت بعض ير الجنسومن حيث متغ

في حين تفوق الذكور , دراسات) 5(حيث ظهر ذلك في , بطريقة التعاون أو التنافس أو التقليدية 

دراسات وجود فروق في التحصيل بـين الـذكور   ) 7(ولم تظهر , دراسات) 3(على اإلناث في 

  . واإلناث

  

 فـي دراسـة  ) 20(نتائج أكثر مـن   أظهرت ة فقدلمرحلة التعليمياأما من حيث متغير 

, والطريقـة التقليديـة  , المرحلة األساسية تفوق طريقة التعلم التعاوني على الطريقـة التنافسـية  

في حين لم توجد فروق بين الطريقتين التعاونية والتقليدية فـي  , والطريقة الفردية في التحصيل

سة أيدت تفوق الطريقة التقليدية على الطريقـة التعاونيـة فـي    ولم يوجد أي درا, دراسات) 4(

في حين تفوقت طريقة التعلم التنافسي على الطريقة التعاونية فـي اكتسـاب   , المرحلة األساسية

  .في نفس المرحل التعليمية المهارات العملية

  

على  ةتعاونيال الطريقةالنتيجة نفسها بتفوق  دراسات) 7(أيدت ففي المرحلة الثانوية  أما 

وعارضتها دراسة واحدة توصلت إلـى تفـوق الطريقـة    , والطريقة التقليدية ةالتنافسي الطريقة

أيدت جميع الدراسات التي تناولت المرحلة الجامعيـة  في حين  .التقليدية على الطريقة التعاونية

  .تفوق طريقة التعلم التعاوني على الطريقة التقليدية

   

فقد أظهرت معظم الدراسات أن اتجاهات الطلبة نحو طريقـة  ومن حيث متغير االتجاه 

  .والتنافس أكثر من التقليدية, التدريس كانت ايجابية في كل من التعاون

   

ونالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة قلة الدراسات العربية التي درست طريقة   

اسات العربية واألجنبية التي تناولـت  وقلة الدر, التعاون وطريقة التنافس مقابل الطريقة التقليدية

كما أنه ال يوجد دراسات عربية درست اتجاه الطلبة نحو الطريقـة  , قدرة الطالب كمتغير مستقل

مـرحلتين   دراسات عربية وأجنبيـة قارنـت بـين    وال يوجد, في المراحل التعليمية ةالتدريسي

  .تعليميتين



 
 

95

ثر كل مـن الـتعلم التعـاوني والـتعلم     من هنا فإن الدراسة الحالية ستحاول أن تختبر أ  

المرحلة (التنافسي مقابل التعلم التقليدي على التحصيل األكاديمي لطلبة الصفين الخامس األساسي 

والتعرف على اتجاهاتهم نحـو الطريقـة   , )المرحلة الثانوية(واألول الثانوي العلمي , )األساسية

  . التي تعلموا بها التدريسية

  

  :ات إجراء هذه الدراسة فيما يليوغويمكن إيجاز مس  

أو , عدم وجود أي دراسة على المستويين العربي واألجنبي قارنت بين صفين دراسـيين  .1

مرحلتين تعليميتين كما قامت به هذه الدراسة عندما قارنت بين طلبة الصفين الخـامس  

لتحصـيل  في ا) المرحلة الثانوية(واألول الثانوي العلمي , )المرحلة األساسية(األساسي 

  .التي تعلموا بها الدراسي واالتجاه نحو الطريقة التدريسية

تعتبر الدراسة األولى في فلسطين التي درست أثر عدة متغيرات وتفاعالتها مع متغيرات  .2

  .المرحلة التعليميةو, والجنس, كقدرة الطالب التعليمية: أخرى على التحصيل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث

  ـاجراءاتهـمنهجيــة الدراسـة وإ
  

 .مجتمع الدراسة -
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 .عينة الدراسة -

 عينة الدراسة الكلية -

 .متغيرات الدراسة -

 .التصميم التجريبي -

 .التصميم اإلحصائي -

 .أدوات الدراسة -

 .بناء االختبار -

 .صدق االختبار -

 . ثبات االختبار -

 .بناء االستبانه -

 .صدق االستبانه -

 .ثبات االستبانه -

 .إجراءات الدراسة -

 .طريقة التدريس -

 .يق التجربةتطب -

  .التصحيح -

  الفصـل الثالـث

  الطريقـة واإلجـراءات

  

, ومجموعاتها التجريبية والضـابطة , وعينتها, مع الدراسةيتناول هذا الفصل وصفاً لمجت

, التي استخدمت فـي تحليـل بياناتهـا   وتصاميمها التجريبية واإلحصائية  ,ومتغيراتها المدروسة

   .وإجراءاتها, واختباراتها, وأدواتها
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  :مجتمع وعينة الدراسة

  :مجتمع الدراسة للصف الخامس األساسي -1

فـي  ) ذكـوراً وإناثـاً  (ن مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الخامس األساسي تكوَّ  

, 2006/2007مدارس محافظة جنين الحكومية في الفصل الدراسي الثاني من العـام الدراسـي   

ذكـور وعـددهم    شعبة) 58( :شعبة) 107(ى اً وطالبة موزعين علطالب) 3424(وبلغ عددهم 

وذلك وفق إحصائية قسم التخطـيط  . طالبة) 1584(شعبة إناث وعددهم ) 49(و, طالباً) 1840(

  ).1انظر الجدول رقم . (جنين/ديرية التربية والتعليمفي م

  

مجتمع الدراسة للصف الخامس األساسي في مدارس محافظة جنين الحكومية : )1(جدول رقم 

  .وعدد الطلبة, وعدد الشعب, م موزعاً وفق الجنس2006/2007الثاني من عام للفصل 

  عدد الطلبة  عدد الشعب  الجنس

  1840  58  ذكور

  1584  49  إناث

  3424 107 المجموع

  

  :عينة الدراسة للصف الخامس األساسي -2

) 203(ذت عينة عشوائية من مجتمع الدراسة للصف الخامس األساسي بلـغ عـددها   ِخُأ

شـعب  ) 3( :شعب دراسية) 6(طالبة موزعين على ) 103(و, طالب) 100(منهم , باً وطالبةطال

والصـداقة  , ذكـور جنـين األساسـية   : هي مدارس شعب إناث موزعين في أربع) 3(و, رذكو

والماليزية األساسية للبنات للفصل الدراسـي  , الزهراء األساسيةوبنات , الماليزية الثانوية للبنات

  ).2انظر الجدول رقم . (م2006/2007ام الثاني من الع

  

الدراسة للصف الخامس األساسي في مدارس محافظة جنين الحكومية  عينة ):2(جدول رقم 

  .الجنسالطريقة و متغيري وفق موزعة, م2006/2007الثاني من عام  للفصل

  التقليدية  التنافس  التعاون  الطريقة



 
 

98

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور الجنس

  30  33  33  33  40  34  العدد

  63  66  74  المجموع

  203  المجموع الكلي

  

  :مجتمع الدراسة للصف األول الثانوي العلمي -3

فـي  ) ذكوراً وإناثـاً (ن مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف األول الثانوي العلمي تكوَّ   

, 2006/2007مدارس محافظة جنين الحكومية في الفصل الدراسي الثاني من العـام الدراسـي   

شـعبة ذكـور وعـددهم    ) 15( :شعبة) 29(طالبة موزعين على طالباً و) 681(والبالغ عددهم 

 وذلك وفق إحصائية قسم التخطيط فـي . طالبة) 325(شعبة إناث وعددهم ) 14(و, طالباً) 356(

  .)3انظر الجدول رقم . (جنين/مديرية التربية والتعليم

  

ل الثانوي العلمي في مدارس محافظة جنين مجتمع الدراسة للصف األو: )3(جدول رقم 

  .وعدد الطلبة, وعدد الشعب, م موزعاً وفق الجنس2006/2007الحكومية للفصل الثاني من عام 

  عدد الطلبة  عدد الشعب  الجنس

  356  15  ذكور

  325  14  إناث

  681 29 المجموع

  :عينة الدراسة للصف األول الثانوي العلمي -4

) 176(مجتمع الدراسة للصف األول الثانوي العلمي بلغ عددها  ذت عينة عشوائية منِخُأ

شـعب  ) 3(شـعب دراسـية   ) 6(طالبة موزعين على ) 93(و, طالب) 83(منهم , طالباً وطالبة

وبنات جنين الثانويـة  , ذكور جنين الثانوية: إناث موزعين في مدرستين هماشعب ) 3(و, ذكور

  ).4 انظر الجدول رقم. (م2006/2007للفصل الدراسي الثاني من العام 

  

في مدارس محافظة جنين الحكومية  األول الثانوي العلميالدراسة للصف  عينة ):4(جدول رقم 

  .الجنسالطريقة و متغيرّي وفق موزعة, م2006/2007الثاني من عام  للفصل



 
 

99

  التقليدية  التنافسية التعاونية الطريقة

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  الجنس

  33  28  27  28  33  27  العدد

  61  55  60  المجموع

  176  المجموع الكلي

  

واألول الثـانوي  , لكال الصفين الخامس األساسـي  عينة الدراسة يبين) 1(والملحق رقم 

  .والجنس, والقدرة, والصف, الطريقة: مدروسةمتغيرات الالوفق  العلمي موزعة

  

وعينـة  , لخامس األساسياشتملت على عينة الدراسة للصف ا :عينة الدراسة الكلية

, شـعبة ) 12( فـي طالبـاً وطالبـة   ) 379(من  تنتكوَّو, الدراسة للصف األول الثانوي العلمي

  :موزعين إلى ثالث مجموعات كما يلي

, عـاون التي درسـت بطريقـة الت  وهي المجموعة : المجموعة التجريبية األولى -4

 : وتكوَّنت من أربع شعب

فـي  ) 34(عبة ذكور عدد طالبهـا  ش: شعبتين من الصف الخامس األساسي . أ

فـي  ) 40(وشعبة إناث بلغ عـدد طالباتهـا    ,مدرسة ذكور جنين األساسية

 .الصداقة الماليزية الثانوية للبناتمدرسة 

 
في ) 27(شعبة ذكور عدد طالبها : شعبتين من الصف األول الثانوي العلمي . ب

في مدرسة ) 33(وشعبة إناث بلغ عدد طالباتها , مدرسة جنين الثانوية للبنين

 . جنين الثانوية للبنات

  

, التي درسـت بطريقـة التنـافس   هي المجموعة و: المجموعة التجريبية الثانية -5

 : وتكوَّنت أيضاً من أربع شعب
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فـي  ) 33(شعبة ذكور عدد طالبهـا  : شعبتين من الصف الخامس األساسي . أ

فـي  ) 33(وشعبة إناث بلغ عـدد طالباتهـا   , مدرسة ذكور جنين األساسية

 .رسة الزهراء األساسية للبناتمد

  
في ) 28(شعبة ذكور عدد طالبها : األول الثانوي العلميشعبتين من الصف  . ب

فـي  ) 27(وشعبة إناث بلغ عـدد طالباتهـا   , مدرسة ذكور جنين األساسية

 . مدرسة جنين الثانوية للبنات

 
أربـع  نت كذلك من وتكوَّ, والتي درست بالطريقة التقليدية :المجموعة الضابطة  -6

 : شعب كما يلي

فـي  ) 33(شعبة ذكور عدد طالبهـا  : الخامس األساسيشعبتين من الصف  . أ

فـي  ) 30(وشعبة إناث بلغ عـدد طالباتهـا   , مدرسة ذكور جنين األساسية

 .مدرسة الماليزية األساسية للبنات

 
في ) 28(شعبة ذكور عدد طالبها : األول الثانوي العلميشعبتين من الصف  . ب

فـي  ) 33(وشعبة إناث بلغ عدد طالباتها , الثانوية للبنين مدرسة ذكور جنين

  )5جدول رقم الانظر ( .مدرسة جنين الثانوية للبنات

  

 والمجموعة) التنافس, التعاون(ية عينة الدراسة وفق المجموعات التجريب: )5(جدول رقم 

  .والجنس, والصف, )التقليدية(الضابطة 

    لمياألول الثانوي الع  الخامس األساسي  الصف

المجموع  المجموعات   نوع المجموعة

  ةالتجريبي

المجموعة 

  الضابطة

المجموعات 

  التجريبية

المجموعة 

  الضابطة

  التقليدية  التنافس  التعاون  التقليدية  التنافس  التعاون  الطريقة

  183  28  28  27  33  33  34  ذكر

  196  33  27  33  30  33  40  أنثى

  379  61  55 60 63 66 74 المجموع 
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فـي مدينـة    عينة الدراسة الكلية من مدارس السلطة الوطنية الفلسـطينية د تم اختيار وق

مما يسهل عملية االتصـال مـع   , وذلك لسبب قرب هذه المدارس من مكان عمل الباحث, جنين

الالزمة لهم في أسرع وقت  والمواد وتوفير األدوات, المعلمين والمعلمات المشتركين في الدراسة

ظل صعوبة التنقالت بين مدن الضفة الغربية بسبب الحـواجز اإلسـرائيلية    وخاصة في ,ممكن

  .المنتصبة على مفارق الطرق في كل مكان

  

 : متغيرات الدراسة

  :ُدرِست المتغيرات اآلتية

  ):Independent Variables(المتغيرات المستقلة : أوالً

 : طريقة التدريس -1

 . الطريقة التعاونية . أ

  .الطريقة التنافسية . ب

  

 : صف الدراسيال -2

 .الخامس األساسي . أ

 .األول الثانوي العلمي . ب

 :الجنس -3

  .ذكر . أ

  . أنثى . ب

 
 :قدرة المتعلم -4

 .عليا . أ

 .متوسطة . ب

 .دنيا . ج
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  :لتي تعرضت للمتغيرات المستقلة اآلتيةوهي ا :المجموعات التجريبية

  .الطريقة التعاونية -1

 .الطريقة التنافسية -2

الطريقـة  وإنما درست ب, رات المستقلةوهي التي لم تتعرض ألي من المتغي :المجموعة الضابطة

  .المتبعة في المدارس التقليدية

  

  :)dependent Variables(المتغيرات التابعة : ثانياً

 .التحصيل في الرياضيات للصف الخامس األساسي -1

 .التحصيل في الرياضيات للصف األول الثانوي العلمي -2

  .االتجاه نحو طريقة التدريس -3

  

  :)Confounding Variables(ة المضبوطة المتغيرات الدخيل: ثالثاً

 .عدد الحصص لكل مجموعة حسب الصف والوحدة -1

 .زمن إجراء التجربة ومدتها -2

 .اختبار التحصيل لكل صفنمط  -3

 .لكل صف التحصيل ختبارزمن ا -4

 .وبيئته المحلية في كل صف, متوسط عمر الطالب -5

  .المواد واألنشطة المعطاة خالل التدريس في كل صف -6

  

  :تجريبيالتصميم ال

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي المعـروف باسـم مـنهج المجموعـات        

 Posttest(التجريبية والمجموعة الضابطة المعتمد على االختيار العشوائي والقيـاس الالحـق   

Only Control Group Design( ,   حيث تعرضت المجموعات التجريبية إلـى المتغيـرات
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ثم اختبرت جميع المجموعات باختبار , لم تتعرض لها المجموعة الضابطةو, المستقلة المدروسة

  :يمكن التعبير عنه بالرموز اآلتيةوهذا المنهج , بعدي واحد

  

O X R٭ 

O    R  

  
  :التصميم اإلحصائي

حيـث أن  , )Three-Way ANOVA( )3 × 3 × 2(استخدم تحليل التباين الثالثـي   -1

والمتغير الثاني يعبر عن , )تقليدية, تنافس, تعاون(الطريقة  نمط المتغير األول يعبر عن

وقد ). أنثى, ذكر(والمتغير الثالث يعبر عن الجنس , )دنيا, متوسطة, عليا(القدرة مستوى 

والصف األول الثانوي  ,نتائج الصف الخامس األساسيلتحليل استخدم هذا التحليل نفسه 

بالصـف  األساسـي   لصف الخامساستخدم أيضاً لمقارنة نتائج او. مي كل على حدهالعل

, )3 × 3×2(مجتمعه القدرة متغير الطريقة مع متغير  األول الثانوي العلمي مرة باعتبار

 ,والثاني يعبر عن نمط الطريقة, حيث أن المتغير األول يعبر عن الصف

  .Random Assignmentالتوزيع العشوائي =  R٭

 X = المتغيرات المستقلةIndependent Variables.  

O  = االختبار البعديPost Test.   

مجتمعه  الجنسمتغير الطريقة ومتغير ومرة باعتبار , والثالث يعبر عن مستوى القدرة 

والثاني يعبر عن نمـط   ,حيث أن المتغير األول يعبر عن متغير الصف, )2 × 3 × 2(

  .والثالث يعبر عن نوع الجنس, الطريقة

العـام  ) ف(باستخدام اختبار  )One-Way ANOVA(استخدم تحليل التباين األحادي  -2

)General F( ,ن المجموعات التجريبية للمقارنة بي)لمجموعـة  وا, )التنـافس , التعاون

, االختبارات التحصيلية لكل من الصف الخـامس األساسـي   على, )التقليدية(الضابطة 

 .والصف األول الثانوي العلمي كٌُل على ِحده
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العـام  ) ف(باستخدام اختبار  )One-Way ANOVA( استخدم تحليل التباين األحادي -3

)General F( ,التي تعلموا بها مقياس االتجاه نحو الطريقة التدريسية على. 

نمـط  لمعرفة أثر التفاعل بين  )Two-Way ANOVA(استخدم تحليل التباين الثنائي  -4

 .بها التي تعلموا نحو الطريقة التدريسية االتجاهمقياس الصف على مستوى الطريقة و

 Scheffe Post Hoc(في تحليل التباين الالحـق للمقارنـات البعديـة    " شفيه"اختبار  -5

Test( .   لتحديد مكان الفروق اإلحصائية بين متوسطات المجموعات في حالـة إظهـار

  .)General  F(العام ) ف(تحليل التباين المستخدم داللة إحصائية بواسطة اختبار 

  

  :أدوات الدراسة

  :الدراسة على األدوات التاليةاشتملت هذه   

لمادة الرياضيات واحد للصف الخامس األساسي وواحـد للصـف    تحصيليةالختبارات اال :أوالً

  .األول الثانوي العلمي

  .طريقة التدريس نمط االتجاه نحو استبانه: ثانياً

  

  :االختبارات التحصيلية: أوالً

ان عبارة عن مجموعة أسئلة تقـيس  وك :مادة الرياضيات للصف الخامس األساسيختبار ا -1

وهي الوحدة الثانية في الكتـاب   "الكسور العشرية"تعلم طالب الصف الخامس األساسي في وحدة 

والـثالث  , واحد فيها موضوعياً أسئلة) 4(ن من وتكوَّ .المقرر لمادة الرياضيات المدرسي الثاني

سؤال الموضوعي كان من نوع االختيار ال. أسئلة الباقية كانت مقالية من النوع الذي يتطلب الحل

 أما السؤال الثاني, لكل فرع عالمة ,يةعأسئلة فر) 5( من متعدد ذي األربعة بدائل واشتمل على

) 5(الثالث فـي  المقالي في حين جاء السؤال , عالمات) 8(فروع لها  ةثالث المقالي فاشتمل على

) 8(فروع على شكل مسائل كالمية ولها ) 3(في  المقالي والسؤال الرابع, عالمة) 11(فروع لها 

  .)2ملحق رقم الانظر ( ).32(وبذلك بلغت عالمة االختبار القصوى , عالمات
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وكان عبارة عن مجموعة أسئلة تقيس : الثانوي العلمي لاختبار مادة الرياضيات للصف األو -2

وهي الوحدة الثانيـة   "تالمتتاليات والمتسلسال"تعلم طالب الصف األول الثانوي العلمي في وحدة 

السـؤال  , ومقاليـة أسئلة موضوعية ) 4(ن من وتكوَّ, مادة الرياضياتالمقرر لفي الكتاب الثاني 

أسـئلة  ) 7(تكـون مـن   واألربعة بدائل  عياً من نوع االختيار من متعدد ذياألول كان موضو

 الية تكوَّن كل واحد منهمكانت مقوالرابع ف, والثالث, أما السؤال الثاني, لكل فرع عالمتان ,يةعفر

ملحـق  الانظر ( ).50(وبذلك بلغت عالمة االختبار القصوى , عالمات) 6(من فرعين لكل فرع 

  )3رقم 

  

, الرياضـية  توالمهـارا , وفي كال االختبارين فقد قاست األسئلة تعلم الطالب للمفـاهيم 

ت التعليمية كافة مـن دنيـا   على المستويا )الوحدة المدروسة(والمسائل الكالمية للمادة الدراسية 

, )والتركيب, والتحليل, والتطبيق, والفهم واالستيعاب, التذكر(ومتوسطة وعليا وفق تصنيف بلوم 

  .هداف الرئيسية للمادة التعليميةوقد غطت األسئلة األ

  

  :بناء االختبارين -

ين اشتركوا المعلمين والمعلمات الذ التعاون معالباحث ب عن طريق قيامتم بناء االختبار   

فـي   بتحديد األهداف التعليمية للوحدتين الدراستين, نوالمشرفين التربويي, الدراسةإجراءات في 

مستعيناً بنموذج وزارة التربية والتعليم لكال الصفين الخامس األساسي واألول الثانوي , كل صف

, لمبـادئ حيث غطت هذه األهداف محتوى مـادة الرياضـيات المتمثـل بالمفـاهيم وا    , العلمي

 في كل صف سون المادةرَِّدمن المعلمين الذين ُي َبِلوبعدها طُ .والمسائل الكالمية, والخوارزميات

وتغطي المحتـوى التعليمـي   , بحيث تقيس األهداف الرئيسية في الوحدة, بصياغة أسئلة االختبار

االختبـارين   احـث الب َضَرَع ,وللتأكد من توفر هذه القضايا الثالثة, المدروس لمادة الرياضيات

وفـي  , لمادة الرياضيات في مديريتي التربية والتعليم في جنين وقباطية نعلى المشرفين التربويي

بعض التعديالت مثل حذف األسئلة التي  ضوء آراء المعلمين والمشرفين التربويين فقد تم إجراء

الفقـرات التـي    تحديـد  وبناًء عليه فقد تم, نفس المحتوى المدروس وتغطي, تقيس نفس الهدف

  .ن منها االختبارسيتكوَّ
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واالختبار الجيـد  , وبعد ذلك قام الباحث باالطالع على مواصفات السؤال التعليمي الجيد

وأهمهـا أن تكـون المعطيـات    ) 1989( "جابر وآخرون"و, )3ط ,2001( "دروزه"كما حددتها 

مات ضمن مجموعة واحـدة  وأن توضع أسئلة النمط الواحد التي تحتاج إلى نفس التعلي, واضحة

بنمـوذج اإلجابـة    دقيق وموضوعي في نموذج خاص يدعى وتحديد اإلجابة بشكل, في االختبار

وق وتراعي الفر, وتغطي المحتوى المدروس, األهداف الموضوعةاألسئلة وأن تقيس , الصحيحة

وبعد مراعاة هـذه الشـروط والمواصـفات تـم إخـراج       .الفردية من حيث مستوى الصعوبة

  .ختبارين وصياغة فقراتهما بالشكل الالئقاال

  

  :صدق االختبارين -

, أشخاص )4(نت من تم التحقق من صدق االختبارين بعرضهما على لجنة محكمين تكوَّ   

ماجستير في أساليب تدريس  شهادة واثنين يحمالن, ماجستير في الرياضيات شهادة أحدهم يحمل

هذا إلى جانب أن معلمـي  . ي الرياضيات المحوسبةماجستير فشهادة واآلخر يحمل , الرياضيات

بمراجعـة   تطبيق الدراسة قاموا الصفين الخامس األساسي واألول الثانوي العلمي المشتركين في

وبعد ذلك ُعرض االختبـاران علـى لجنـة المشـرفين      .االختبار كل وفق الصف الذي ُيَدرِّسه

وتم عرضهما بعـدها  , )5(قباطية بلغ عددهم التربويين في مديريتي التربية والتعليم في جنين و

األسئلة التعليمية "ية وصاحبة كتاب على المشرفة األستاذة الدكتورة أفنان دروزه كخبيرة في الترب

ـ  , والذي ذكرت فيه مواصفات السؤال التعليمي الجيـد " )2001(والتقييم المدرسي  وء وفـي ض

األسئلة المتشابهة والتي كان أهمها عدم تكرار بها جميع المحكمين  المقترحات المختلفة التي أدلى

تـم  , وصياغة األسئلة بطريقة واضحة وفي مستوى الطالب التعليمـي , التي تحقق نفس الهدف

على المشرفة ووافقت عليهما بصـورتهما   وبعدها عرض االختباران, ةإجراء التعديالت الالزم

  .عدلةالنهائية الُم

  

  :ثبات االختبارين -
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يوضـح   )6(والجدول رقم , )كرونباخ ألفا(ت االختبارين باستخدام معادلة تم حساب ثبا  

  .واألول الثانوي العلمي, الصفين الخامس األساسي قيمة معامل الثبات الختبارّي

  

واألول , معامل الثبات الختبارّي مادة الرياضيات للصفين الخامس األساسي): 6(جدول رقم 

  .الثانوي العلمي

  اتمعامل الثب األداة

  0.83  .اختبار الصف الخامس األساسي

  0.78  .اختبار الصف األول الثانوي العلمي

  

  :مفتاح التصحيح -

بكتابة نموذج  المجموعات التجريبية والمجموعات الضابطةسون درُِّيقام المعلمون الذين 

وتـم  , عليه لكال االختبارين كٌُل حسب الصف الذي يدرسـه  وتوزيع العالمات اإلجابة الصحيحة

, تدقيقها من قبل المعلمين أنفسهم والمشرفين التربويين في مديريتي التربية والتعليم جنين وقباطية

  : الصحيحة وبذلك تم التوصل إلى نموذجين لإلجابة

  

عالمـات  الحيث كان مجمـوع  : ختبار الصف الخامس األساسيال الصحيحة جابةاإلنموذج  -1

والسؤال الثـاني  , عالمات) 5(السؤال األول له : التاليعالمة موزعة ك) 32(ختبار على هذا اال

ملحق الانظر (. عالمات) 8(والسؤال الرابع له , عالمة) 11(والسؤال الثالث له , تعالما) 8(له 

  .)4رقم 

  

على عالمات الوكان مجموع : ختبار الصف األول الثانوي العلميال الصحيحة جابةاإلنموذج  -2

والسؤال الثـاني لـه   , عالمة) 14(السؤال األول له : موزعة كالتالي ,عالمة) 50(ختبار هذا اال

ملحـق  الانظر ( .عالمة) 12(والسؤال الرابع له , عالمة) 12(والسؤال الثالث له , عالمة) 12(

  )5رقم 
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  :الزمن الالزم لتطبيق االختبارين -

ـ   الصف لتحديد الزمن الالزم لالختبار تم تطبيق اختبار ى ثالثـة  الخامس األساسـي عل

والثـاني مـن ذوي القـدرات    , واحد من ذوي القدرات العليا طالب من خارج العينة المدروسة

األول الثـانوي   الصف وكذلك األمر بالنسبة الختبار, والثالث من ذوي القدرات الدنيا, المتوسطة

 )40(وقد تبين أن متوسط الزمن الالزم لتطبيق اختبار الصف الخامس األساسـي هـو   , العلمي

  .دقيقة) 50(الزمن الالزم لتطبيق اختبار الصف األول الثانوي العلمي متوسط في حين أن , دقيقة

  

  :االتجاه نحو الطريقة التدريسية استبانه: ثانياً

    :بناء االستبانه

وهو معرفة اتجاهـات الطلبـة نحـو طريقـة     , انسجاماً مع أحد أهداف الدراسة الحالية

عبارة ايجابيـة  ) 20(نت من تكوَّ أعدَّ الباحث لهذا الغرض استبانه قدف, التدريس التي تعلموا بها

ومتوسط وله , نقاط) 3(وله  قوي: ثالثة أوزان نحو الطريقة التدريسية لكل عبارة لقياس االتجاه

 نفسها في ثالثة نماذج وقد وصفت عبارات االستبانه, نقطة واحدة) 1(ضعيف وله و, ننقطتي) 2(

وطريقـة  , مات مثل طريقة التدريس التعاونية لمن درسوا بهذه الطريقـة ولكن بتغيير بعض الكل

   )انظر األمثلة التوضيحية. (التدريس التنافسية لمن درسوا بهذه الطريقة

  

وكانت عباراتـه تشـير إلـى    , للطلبة الذين تعلموا بطريقة التعاون دَِّعُأ :النموذج األول

م بها علَّاضي ألنها تتحدث عن طريقة تدريس تَالم وقد صيغت العبارات بصيغة. التعاونطريقة 

  ).6ملحق رقم الانظر ( .ثم توقفوا عنها بعد التجربة دةالطلبة لفترة محّد

  :مثال توضيحي

بشكل   العبارة  الرقم

 كبير 

بشكل 

  متوسط

بشكل 

  قليل

     X  .لقد أحببت طريقة التعاون التي تعلمت بها  -1

      X  .في التدريس تباع المعلم طريقة التعاونارتحت إل  -2
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عبـارات   وكانت عباراته هي, طريقة التنافسللطلبة الذين تعلموا ب دَِّعُأ :النموذج الثاني

وقـد صـيغت   , ولكنها تشير إلى طريقة التنافس بدالً من طريقة التعـاون  نفسها النموذج األول

ثـم   دةة محـدّ علم بها الطالب لفتـر الماضي ألنها تتحدث عن طريقة تدريس تَ عبارات بصيغةال

  ).7ملحق رقم الانظر ( .توقفوا عنها بعد التجربة
  

  :مثال توضيحي

بشكل   العبارة  الرقم

 كبير 

بشكل 

  متوسط

بشكل 

  قليل

      X  .لقد أحببت طريقة التنافس التي تعلمت بها  -1

    X    .ارتحت إلتباع المعلم طريقة التنافس في التدريس  -2
  

 وعباراتـه كانـت هـي   , يقة التقليديةلذين تعلموا بالطرللطلبة ا دَِّعوُأ :النموذج الثالث 

 إال أنه يشير إلى طريقة التدريس المعتادة التي يتعلم بها, نفسها عبارات النموذجين األول والثاني

قت وما زالـت تطبـق   بِالحاضر ألنها تتكلم عن طريقة طُ وقد صيغت العبارات بصيغة. الطلبة

  ).8ملحق رقم الانظر ( .عليهم
  

  :توضيحي مثال

بشكل   العبارة  الرقم

 كبير 

بشكل 

  متوسط

بشكل 

  قليل

  X      .أحب طريقة التدريس التي نتعلم بها  -1

    X    .أرتاح ألتباع المعلم طريقة التدريس التي يدرسنا بها  -2

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة في مجال اتجاهات الطلبـة نحـو   و

 "كيلـي بـراين  "و, )2005(وعبيـدات  , )2005(الرحيم والشـكيلي   التعلم كما في دراسة عبد

)Kelly-brian, 1992( ,ي وآخروناست"و"  )tsay & others, 1993( ,  فقد لوحظ أن بعـض

الدراسات واألبحاث السابقة كانت قد تناولت اتجاه الطلبة نحو المادة الدراسـية بعـد دراسـتهم    

بعض اآلخر تناول اتجاه الطلبـة نحـو طريقـة الـتعلم     وال, بطريقة التعلم التعاوني أو التنافسي

, علمية محكمـة  منشورة حديثاً في مجالت ثحيث أن هذه األبحا, التعاوني والتنافسي والتقليدي
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ـ و, ةطالع على الدراسات التي تناولت اتجاه الطلبة نحو المادة الدراسـي ومع ذلك فقد تم اال ام ق

س مشاعر الطلبة نحو دراستهم بطريقة التعـاون أو  بحيث تعك الباحث بصياغة فقرات االستبانه

  .التنافس أو الطريقة التقليدية ورغبتهم وحبهم لها

  

كلها مصاغة بالطريقة االيجابيـة ولـيس   , فقرة في عشرين وقد جاءت االستبانه الحالية

  . العكسية

  

  :صدق االستبانه -

اً من أعضاء عضو )12(حيث تم عرضها على , لالستبانهتم استخراج صدق المحكمين   

, والمناهج وطرق تدريس, علم تصميم التعليم: الدكتوراه في التربية مثل هيئة التدريس من حملة

وبناًء على نتائج التحكيم تم إجراء بعض التعديالت على بعـض  , والقياس والتقويم, وعلم النفس

وبعـد ذلـك   , اضيذجّي طريقة التعاون والتنافس بصيغة الممثل صياغة عبارات نمو, العبارات

صت بدورها بضرورة التي أو, على مشرفة الرسالة الحالية بصورتها النهائية ُعرضت االستبانه

ر الطالب بالملل لدى اإلجابة عـن  على ورقة واحدة على الوجهين حتى ال يشع طباعة االستبانه

  .فقراتها ومن ثم عدم اإلجابة عنها بشكل صادق

  

  

  

  

  :ثبات االستبانه

واألول الثـانوي   ,الثالثة لكال الصفين الخامس األساسي ات نماذج االستبانهتم حساب ثب  

مة معامل الثبـات لنمـاذج   يوضح قي) 7(والجدول رقم  ).كرونباخ ألفا(باستخدام معادلة  العلمي

  .الثالث في كال الصفين الخامس األساسي واألول الثانوي العلمي االستبانه

  

  االتجاهات نحو طريقة التدريس في كال الصفين  ستبانهذج امعامل الثبات لنما: )7(جدول رقم 
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  .الخامس األساسي واألول الثانوي العلمي

  األول الثانوي العلمي  الخامس األساسي  الصف

  معامل الثبات  معامل الثبات  الطريقة

  0.90  0.91  التعاون

  0.96  0.95  التنافس

  0.95  0.96  التقليدية

  0.94 0.93 المجموع

  

  

 :تنفيذ الدراسة إجراءات

 :الدراسة باع الخطوات التالية في تطبيقتلقد تم إ

واألول , )3424(ُحدد مجتمع الدراسة لطلبة الصفين الخامس األساسي والبالغ عـددهم   -1

في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة ) 681(الثانوي العلمي وعددهم 

 .جنين

 
بلـغ  , من المجتمـع األصـل  يقة عشوائية غير مقصودة بطرأخذت عينة الدراسة الكلية  -2

, طالباً وطالبة من طلبة الصفين الخامس األساسي واألول الثانوي العلمي) 379(عددها 

) 3: (شـعب ) 6(موزعين على  األساسي طالباً وطالبة من الصف الخامس) 203(منهم 

, زية الثانوية للبناتوالصداقة المالي, إناث في مدارس ذكور جنين األساسية) 3(و, ذكور

طالبـاً وطالبـة مـن    ) 176(و, والماليزية األساسية للبنات, والزهراء األساسية للبنات

فـي  , إنـاث ) 3(و, ذكور) 3: (شعب) 6(الصف األول الثانوي العلمي موزعين على 

 .وبنات جنين الثانوية, مدرستي ذكور جنين الثانوية

 
تحصيل للصـفين الخـامس األساسـي واألول     ريأدوات الدراسة المتمثلة باختبا تدَِّعُأ -3

  .ومقياس االتجاه نحو طريقة التدريس بصيغتها النهائية, الثانوي العلمي
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تم التنسيق مع عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية لتوجيـه   -4

ـ   تسـهيل تطبيـق  كتاب إلى وزير التربية والتعليم في فلسطين من أجل  ي الدراسـة ف

  )9ملحق رقم الانظر . (المدارس الحكومية في محافظة جنين

 
ب فيـه مـن   طلَتم الحصول على كتاب موافقة من وزارة التربية والتعليم في فلسطين ُي -5

انظر (. مكتب التربية والتعليم في محافظة جنين تسهيل مهمة الباحث في إجراء الدراسة

  )10ملحق رقم ال

, ذكـور جنـين األساسـية   : تي وقع عليها االختيار وهيقام الباحث بزيارة المدارس ال -6

والماليزيـة األساسـية   , والزهراء األساسية للبنـات , الصداقة الماليزية الثانوية للبناتو

حيث تـم  , وبنات جنين الثانوية وجميعها في مدينة جنين, وذكور جنين الثانوية, للبنات

, والمـادة التعليميـة  , الدراسةواطالعهم على أهداف , التحدث مع مدراء تلك المدارس

  )11ملحق رقم الانظر ( .وأدوات الدراسة في صيغتها النهائية

  

وتـم معهـم تحديـد    , دت للدراسـة دِّتم االجتماع مع معلمي ومعلمات الصفوف التي ُح -7

واللذين يختلفان عن مفهـوم  , كأسلوبي تدريس, والتعلم التنافسي, التعلم التعاوني مفهومّي

, التعاون والتنافس: ومن ثم تم تحديد خطوات تنفيذ الطريقتين التدريسيتين, يالتعلم التقليد

 .كما ورد في الصفحات الالحقة وتحديد دور المعلم والطالب فيهما وتدريبهم عليهما

  

وحـدة   عبـارة عـن   وكانت, سوف تستخدم في الدراسةتم اختيار المادة الدراسية التي  -8

للصف  "المتتاليات والمتسلسالت"ووحدة , ألساسيفي الصف الخامس ا "الكسور العشرية"

إلى أن موعد تطبيق  ويعود سبب اختيار الباحث لهاتين الوحدتين, األول الثانوي العلمي

أن ال إذ أن الباحث راعـى  , لطلبة لهاتين الوحدتينالتجربة يتصادف مع موعد دراسة ا

ه بأسبوعين أو ثالثة أسـابيع  بعد بدايت وإنما, بة في بداية فصل دراسيتطبيق التجربيبدأ 

وانتهوا من متطلبات بدء الفصل الدراسـي  , بعد أن يكون الطلبة قد استقروا في الدراسة

 .فيكون سير تعلمهم طبيعياً, الجديد
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فأقروا , س الوحدتين التعليميتينتم االتفاق مع المعلمين على عدد الحصص الالزمة لتدري -9

, "الكسور العشـرية "س وحدة يدراألساسي لتحصة للصف الخامس ) 24(بحاجتهما إلى 

, "المتتاليـات والمتسلسـالت  "س وحدة يدرلتحصة للصف األول الثانوي العلمي ) 24(و

التقيـد  وكما جرى االتفاق مع معلمي الصفين الخامس األساسي واألول الثانوي العلمي 

س فـي الـتعلم   والتدريس وفق ما تمليه طريقة التعاون وطريقة التناف, بتعليمات الدراسة

عدم توزيع أوراق عمل خالل تـدريس  و, بعيداً عن الطريقة التقليدية التي اعتادوا عليها

انظر ( .خالل فترة إجراء الدراسةأو إجراء اختبارات يومية في ِكال الوحدتين , الوحدتين

  )13 رقم ملحقالو, 12 رقم ملحقال

  

ودنيـا باالعتمـاد   , ومتوسطة ,تم تحديد مستوى قدرة الطلبة في كال الصفين إلى عليا - 10

أي معدل عالمـاتهم فـي   , على معدل عالماتهم في مادة الرياضيات في الصف السابق

, مادة الرياضيات في الصف الرابع األساسي بالنسبة لطلبة الصف الخـامس األساسـي  

ومعدل عالماتهم في مادة الرياضيات في الصف العاشر بالنسبة لطلبـة الصـف األول   

ثم رتبت العالمات في كل شعبة ترتيباً تنازلياً من أعلى معدل إلى أدنى , ميالثانوي العل

فـي  , من هذه المعدالت هم الطلبة من ذوي القدرات العليـا %) 27(واعتبر أول , معدل

, التالية من هذه المعدالت هم طالب من ذوي القدرات المتوسطة%) 46(ل حين اعتبر ا

ضـت  رِوقـد عُ , الطلبة من ذوي القدرات الدنيامن هذه المعدالت فهم %) 27(أما آخر 

على كل معلم تقسيمات شعبته وأقروا بأنها صحيحة وقريبة بدرجة كبيرة مـن وضـع   

 ).14ملحق رقم الانظر . (الطالب الحالي

  

لتوزيع الطلبة على مجموعـات  ) النسب المئوية السابقة(حيث استخدمت هذه المعايير   

بحيث َضـمَّت كـل   , ألربعة التي درست بالطريقة التعاونيةغير متجانسة القدرات في الشعب ا

  .وطالبين قدرة دنيا, وطالبين قدرة متوسطة, مجموعة طالبين قدرة عليا
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  : طريقة التدريس

د لها أن تدرس بطريقة التعاون والتي تمثلـت  دِّالتجريبية التي ُح تم تدريس المجموعات •

وكانـت   لتدرس بطريقة التعـاون  ةاختيرت بطريقة عشوائيوكانت قد  ,في أربع شعب

وشعبة الخـامس  , من مدرسة ذكور جنين األساسية) أ(شعبة الخامس األساسي : كالتالي

) أ(وشعبة األول الثانوي العلمـي  , الصداقة الماليزية الثانوية للبناتاألساسي من مدرسة 

بنات جنين من مدرسة ) أ(وشعبة األول الثانوي العلمي , من مدرسة ذكور جنين الثانوية

  .الثانوية

  

سم طالب الشعب األربعة المختارة إلى مجموعات صغيرة قُ: هذه الطريقة تتجلى بما يلي

ن مـن  وطالبي, م من ذوي التحصيل المرتفعن منهطالبي, ن كل مجموعة من ستة طالبتتكوَّ

 لكل مجموعة قائـد  َنيُِّعثم , بين من ذوي التحصيل المنخفضوطال, ذوي التحصيل المتوسط

حيث يتبـادل  , ويحدَّد لكل فرد في المجموعة دوره الذي عليه القيام به, يدير عمل المجموعة

: وهـذه األدوار هـي  ) درس تعليمـي (الطلبة األدوار فيما بينهم في نهاية كل مهمة تعليمية 

ويختتم المعلـم  , مراقبالضابط أو ال, كمالَح, المشجع الناقد, الكاتب أو المقرر, المنظم, القائد

ويقـوم المعلـم بتقـديم    , شاملة للدرس تتضمن خالصة المعارف المقدمة الحصة بمراجعة

م الطلبة في كل مجموعة بالتعاون فـي  ثم يقو, األفكار الرئيسية في الدرس في بداية الحصة

أو مـع   ,أداء الواجبات والمهمات المطلوبة بطريقـة تعاونيـة دون تنـافس مـع بعضـهم     

إلى أن ينجح جميع أعضاء المجموعة في , معهم في الصف التي تدرسالمجموعات األخرى 

وهو الوقت الـذي يحـدده    ,فهم المهمة وإتمامها وتحقيق هدفها مع مراعاة الوقت المحدد لها

  .)15الملحق رقم انظر . (ومدى صعوبتها, المعلم بناًء على حجم المهمة

 
التنافس والتي تمثلـت   د لها أن تدرس بطريقةّدالتجريبية التي ُح المجموعاتتم تدريس  •

) ب(شعبة الخامس األساسـي  : في أربع شعب اختيرت بطريقة عشوائية وكانت كالتالي

من مدرسـة الزهـراء   ) أ(وشعبة الخامس األساسي , من مدرسة ذكور جنين األساسية

, من مدرسة ذكور جنـين الثانويـة  ) ب(وشعبة األول الثانوي العلمي , األساسية للبنات
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وكانت هذه الشعب قد  .من مدرسة بنات جنين الثانوية) ج(ثانوي العلمي وشعبة األول ال

 .اختيرت بطريقة عشوائية لتدرس بطريقة التنافس

  

األهـداف   ديد مخرجات التعلم المطلوبة أييقوم المعلم بتح: هذه الطريقة تتجلى بما يلي

ـ  , وشرح المهمة التعليمية للطلبة, والمعلومات المراد تعلمها دة يهم مهـام مـن مـا   ثم يوكـل إل

أسـرع مـن   منهم تحقيق الهدف بشـكل أفضـل و   الرياضيات يتنافسون في تعلمها ليحاول كل

 أو ,األول(الـذي فـاز بالمقـام     في كل مهمة تعليمية منالصف طالب ويبين المعلم ل, اآلخرين

يقوم المعلم نهاية كل حصة  وفي .تعيناً ببطاقات ُأِعدَّت لهذا الغرضمس) وهكذا, أو الثالث, الثاني

مع تقديم التعزيـز للطلبـة    ,على لوحة المراكز..) الثالث, الثاني, األول(أسماء الطالب  بترتيب

والتعزيز هنـا كـان    .الذين أنجزوا المهام بالدقة والسرعة التي مكنتهم من التفوق على اآلخرين

الملحق رقـم  انظر (. وهكذا... وعلب التلوين , والدفاتر, كاألقالم: عبارة عن مجموعة قرطاسيه

16.( 

  

 
الشـعب  فقـد تمثلـت ب  بصورة عشوائية أيضاً والتي اختيرت : الضابطة أما المجموعة •

وشعبة الخـامس  , من مدرسة ذكور جنين األساسية) ج(شعبة الخامس األساسي : التالية

مـن  ) د(وشعبة األول الثانوي العلمـي  , األساسي من مدرسة الماليزية األساسية للبنات

من مدرسة بنات جنـين  ) ب(وشعبة األول الثانوي العلمي , كور جنين الثانويةمدرسة ذ

في أن الطالب يكـون فيهـا   هذه الشعب درست بالطريقة التقليدية التي تتلخص . الثانوية

والمعلم هو محور العملية التعليمية يعتمـد علـى أسـلوب    , مستقبالً ومتلقياً للمعلومات

وتزويد الطلبـة بالتغذيـة   , وااللتزام بالكتاب المدرسي, وطرح األسئلة المباشرة, اإللقاء

ويقوم كل طالب بحل المهام والواجبات الموكلة إليه بصورة فردية , الراجعة بشكل فردي

وبالتـالي   .وال يتم مقارنة نتائجه بنتائج اآلخرين, ون تعاون أو تنافس مع بقيه زمالئهد

ولم يطرأ عليها أي تغيير , دية المعتادةفالمجموعات الضابطة استمرت في الدراسة التقلي

  .في دراستهم وتدريسهم
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  : تطبيق التجربة

للصـف الخـامس    "الكسور العشرية": الوحدات الدراسيةالمعلمون في كل صف  َدرَّس

كل وحـدة   واستغرق تدريس. للصف األول الثانوي العلمي" المتتاليات والمتسلسالت"و, األساسي

وبعد االنتهـاء مـن   , بواقع حصة في كل يوم اًدراسي اًيوم) 24(أعاله من الوحدتين المذكورتين 

 حيث قام الباحـث بنفسـه بتوزيـع   , لبةاالتجاهات للط الوحدات بيومين تم تقديم استبانهتدريس 

حيث تم شرح طريقة تعبئة , ة المعلميناالستبيان على جميع الشعب المشتركة في التجربة بمساعد

وذلك من خالل مقدمة وضِّـح فيهـا المقصـود    , لمشتركة في التجربةاالستبانه لجميع الشعب ا

وتم التأكد من فهم الطلبة لطريقة تعبئة االستبانه من , بطريقة التعاون والتنافس والطريقة التقليدية

وبعدها كان الباحث يقرأ الفقرة ويوضـحها  , خالل األمثلة التوضيحية التي أعطيت على السبورة

االتجاهات تم  وبعد أن جمعت استبانه, واتََّبَع ذلك مع جميع الفقرات, ون عليهاللطلبة ومن ثم يجيب

أيام من انتهاء بعد أربعة  صيلي في مادة الرياضيات والذي جاءإعالم الطلبة بموعد االختبار التح

 د لجميع الشـعب كـلٌ  حّدوتقدم الطلبة لالختبار في موعده الُم ).انتهاء التجربة(تدريس الوحدات 

وراقب علـى الطلبـة فـي االختبـار      .وجزء من الحصة الثالثة صفه في الحصة الثانية حسب

سـواء فـي    وأشرف الباحث بالتعاون مع مدراء المدارس على الشعب, معلموهم الذين درسوهم

 .بتدريسـها واختبارهـا   أثناء التجربة أو لدى تطبيق االختبار للتأكد من حسن سـير التجربـة  

لكال  وتطبيق االختبار واالستبانه, واالنتهاء منها ,التجربةبتاريخ البدء يوضح ) 8(والجدول رقم 

  .الصفين

  

واألول , الجدول الزمني إلجراءات التجربة ِلكال الصفين الخامس األساسي: )8(جدول رقم 

  .الثانوي العلمي

  األول الثانوي العلمي الخامس األساسي الصف

  17/3/2007  11/3/2007  .تاريخ البدء بالتجربة -1

  18/4/2007  14/4/2007  .تاريخ االنتهاء منها -2

  21/4/2007  16/4/2007  .يق االستبانهتاريخ تطب -3
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  23/4/2007  18/4/2007  .تاريخ تطبيق االختبار -4

  

  : التصحيح

قام معلم رياضيات الصف الخامس األساسي من مدرسـة الكرامـة األساسـية للبنـين     

وفق  الذين قدموا االختبار مس األساسي لجميع طلبة الخامسبتصحيح أوراق اختبار الصف الخا

الصـف   في حين قام معلمو, الذين درسوهم بغض النظر عن المعلمين, نموذج اإلجابة الصحيحة

ناًء علـى نمـوذج اإلجابـة    بِ التي َدرََّسها األول الثانوي العلمي بتصحيح كل منهم اختبار شعبته

   .الصحيحة الخاص بهم

    

فقد تم تفريغ بياناتها مباشرة عن طريق الحاسوب باستخدام البرنامج , لالستبانهوبالنسبة   

  . وأجريت المعالجات اإلحصائية المطلوبة وصوالً إلى النتائج, )SPSS(اإلحصائي 

 
تم جمع البيانات وتحليلها إحصائياً فقد , استكماالً إلجراءات تنفيذ الدراسة السابقة الذِّكر - 11

 .وصوالً إلى النتائجألغراض هذه الدراسة 
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  الفصل الرابع
  

  ةــج الدراســنتائ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  ةــج الدراسـنتائ
  

هذه الدراسة إلى التعرف على أثر طريقة التعاون مقابل طريقـة التنـافس علـى     هدفت

العلمـي  التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طلبة الصفين الخامس األساسي واألول الثانوي 

, ثم التعرف على اتجاهات الطلبة نحو طريقة التدريس التي تعلموا بها ,مقارنةً بالطريقة التقليدية

 ,التعاونيـة  الطريقة: ولها ثالثة أنماط طريقة التدريس :وكانت المتغيرات المستقلة المدروسة هي

 ثانويالاألول و, ساسيالخامس األ: وله مستويان والصف, والطريقة التقليدية, والطريقة التنافسية
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, ومتوسـطة , عليا :ولها ثالثة مستويات وقدرة المتعلم, وأنثى, ذكر: وله نوعان والجنس, العلمي

  .واالتجاه نحو طريقة التدريس, التحصيل في مادة الرياضيات: أما المتغيران التابعان فكانا .دنياو

  

وتحليـل  , التبـاين الثالثـي   وبعد عملية جمع البيانات عولجت إحصائياً باستخدام تحليل  

  :وتحليل التباين الثنائي وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية, التباين األحادي

  

النتائج المتعلقة بتحصيل طلبة الصـف الخـامس األساسـي علـى اختبـار      : أوالً

 .الرياضيات

استخدم تحليـل   ,الصف الخامس األساسيتحصيل المتعلقة ب الدراسة لإلجابة عن أسئلة

, تعاونيـة ( لتحليل النتائج المتعلقة بمتغيرات الطريقة )Three-Way ANOVA( لتباين الثالثيا

  ). 2×3× 3(مجتمعه  )أنثى, ذكر( والجنس ,)دنيا, متوسطة, عليا( والقدرة ,)تقليدية, تنافسية

  

أن هناك داللة إحصائية , )General F(العام ) ف(استخدام اختبار وقد أظهرت النتائج ب

في حـين لـم تسـفر    , )0.00001(مقدارها  القدرةولمتغير , )0.050(مقدارها  الطريقة لمتغير

القـدرة   لتفاعل بينأو ل, الطريقة والقدرة لتفاعل بينأو ل, الجنسالنتائج عن فروق بالنسبة لمتغير 

في حين أن الفروق قاربت الداللة اإلحصائية  .الطريقة والقدرة والجنس لتفاعل بينأو ل, والجنس

  ).9انظر الجدول رقم . (الطريقة والجنسبالنسبة للتفاعل بين ) 0.09(

  

, للصف الخامس األساسي وفق متغيرات الطريقةتحليل التباين الثالثي؛  نتائج): 9(جدول رقم 

  .والجنس, والقدرة

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

الحرية

متوسط 

 المربعات
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 *0.050 2.983 250.880 2 501.761 الطريقة

*11258.543133.8770.00001 2 22517.087  القدرة

 0.255 1.303 109.592 1 109.592  الجنس
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 0.438 0.947 79.670 4 318.680  القدرة× الطريقة 

 0.096 2.378 199.995 2 399.990 الجنس× الطريقة 

 0.931 0.071 5.973 2 11.946  الجنس× القدرة 

 0.896 0.272 22.844 4 91.374الجنس  × القدرة × الطريقة 

   84.096 185 15557.834  الخطأ

    202 39834.940 المجموع
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  

فقـد  , القـدرة  ومتغير, الطريقة ولمعرفة لصالح من كانت الداللة اإلحصائية في متغير

حيث بين , )Scheffe Post Hoc Test(للمقارنة البعدية بين المتوسطات " شفيه"استخدم اختبار 

  :ما يلي

أظهرت النتائج أن الطلبة الـذين تعلمـوا بالطريقـة التنافسـية      :الطريقةالداللة لمتغير  •

فاق أداؤهم بشكل إحصائي أداء نظرائهم الطلبة الذين تعلموا بالطريقـة  %) 50.38=م(

لم توجـد فـروق بـين طلبـة الطريقـة التنافسـية        في حين, %)41.66=م(التقليدية 

وال بين طلبة الطريقة التعاونية %). 45.72=م(وطلبة الطريقة التعاونية %) 50.38=م(

, 11و 10انظر جـدولي رقـم   %).(41.66=م(وطلبة الطريقة التقليدية , %)45.72=م(

  .)1والشكل رقم 

تحصيل طلبة الصف باين الثالثي لالالحق لتحليل التنتائج اختبار شيفيه ): 10(جدول رقم 

  .الخامس األساسي وفق متغير الطريقة

 التقليدية التنافس التعاون الطريقة

 4.04 4.66  التعاون

 *8.70   التنافس

    التقليدية
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  

والعدد في كل طريقة , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية  ):11(جدول رقم 

  .لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي وفق متغير الطريقة, )ن(
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  التقليدية  التنافس التعاون الطريقة

  %41.66  %50.38  %45.72 )م(

  28.18  28.66  27.26 )ع(

  63  66  74 )ن(
  

  

  
متغير وفق تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي ل الحسابية متوسطاتال ):1(شكل رقم 

  .الطريقة
 

تفوقـوا  %) 72.48=م(أظهرت النتائج أن طلبة القدرات العليـا   :القدرةالداللة لمتغير  •

, %)15.28=م(والـدنيا  , %)48.46=م(وبشكل إحصائي على طلبة القدرتين المتوسطة 

وبشكل إحصائي على طلبة القـدرات  %) 48.46=م(كما تفوق طلبة القدرات المتوسطة 

 ).2والشكل رقم , 13و 12جدولي رقم  انظر%). (15.28=م(الدنيا 

  

نتائج اختبار شيفيه الالحق لتحليل التباين الثالثي لتحصيل طلبة الصف ): 12(جدول رقم 

  .الخامس األساسي وفق متغير القدرة

 دنيا متوسطة عليا القدرة

 *57.18 *24.02  عليا

 *33.18   متوسطة
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    دنيا
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

    

والعدد في كـل قـدرة   , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية : )13(جدول رقم 

  .لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي وفق متغير القدرة, )ن(

  دنيا متوسطة عليا القدرة

  %15.28  %48.46 %72.48 )م(

  14.82 20.46 18.28 )ع(

  55 93 55 )ن(

  

  
  .متغير القدرةوفق تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي ل الحسابية متوسطاتال: )2(شكل رقم 

  

قاربت مستوى الداللـة   فروقاًلقد بينت النتائج أن هناك  :التفاعل بين الطريقة والجنس •

بالنسبة للتفاعل بين الطريقة والجنس مفادهـا أن اإلنـاث يـتعلمن    ) 0.09(اإلحصائية 

الذكور لدى  في حين لم يختلف أداؤهن عن, الذكورأفضل من بشكل بالطريقة التنافسية 

 ).3والشكل رقم , 14 انظر جدول رقم. (أو الطريقة التقليدية, تعلمهن بطريقة التعاون

  

, )ن(وعـدد الطلبـة   , )ع(واالنحرافات المعياريـة  , )م(المتوسطات الحسابية ): 14(جدول رقم 

  . والجنس, قةلتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي وفق متغيري الطري
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  الجنس

 الطريقة

  التقليدية التنافس التعاون

 )ن(  )ع(  )م( )ن(  )ع(  )م( )ن(  )ع(  )م(

  33  27.94  %41.52  33  25.90  %45.08  34  26.94  %46.88  ذكور

  30  28.92  %41.82  33  30.66  %55.68  40  27.82  %44.72  إناث

   

  

  
ي متغيروفق الخامس األساسي تحصيل طلبة الصف الحسابية ل المتوسطات: )3(شكل رقم 

  .والجنس الطريقة

  

   :المجموعات التجريبية والضابطة •

اسـتخدم  , ولإلجابة عن السؤال المتعلق بالمجموعات التجريبية والمجموعـة الضـابطة  

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات  )One-Way ANOVA( اختبار تحليل التباين األحادي

, %)45.72=م(مجموعات التجريبية التي درست بطريقة التعاون داللة إحصائية بين أداء طلبة ال

عن أداء نظرائهم الطلبة في المجموعة الضابطة والتي درسـت  , %)50.38=م(وطريقة التنافس 

 .)16و 15انظر جدولي رقم %). (41.66=م(بالطريقة التقليدية 
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المجموعات وفق  لصف الخامس األساسيلتحليل التباين األحادي؛  نتائج): 15(جدول رقم 

  ).التقليدية(والمجموعة الضابطة , )التنافس, التعاون(التجريبية 

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 306.800 2 613.601 بين المجموعات

 196.107 39221.340200 خالل المجموعات 0.212 1.564

  39834.940202 المجموع
 )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  •

والعدد في كل مجموعة , )ع( واالنحرافات المعيارية ,)م( المتوسطات الحسابية): 16(جدول رقم 

, )التنافس, التعاون(التجريبية لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي وفق المجموعات  ,)ن(

  .)التقليدية(والمجموعة الضابطة 

 المجموعة الضابطة ات التجريبيةالمجموع

  الطريقة التقليدية الطريقة التنافسية الطريقة التعاونية 

  %41.66 %50.38 %45.72 )م(

  28.18  28.66  27.26 )ع(

  63  66  74 )ن(

  

ورفضـنا  , والخامس باإليجـاب , والثاني, وبهذه النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال األول

أو فروق قاربت الداللة , بها نظراً لوجود فروق ذات داللة إحصائيةالفرضيات الصفرية المتعلقة 

, والرابـع , أجبنا عن السؤال الثالـث  في حين, اإلحصائية كما في التفاعل بين الطريقة والجنس

وقبلنا الفرضيات الصفرية المتعلقة بها نظـراً لعـدم وجـود    , والثامن بالنفي, والسابع, والسادس

  .أو فروق قاربت الداللة اإلحصائية ,فروق ذات داللة إحصائية

  )34وفرضياتها ص , 30انظر أسئلة الدراسة ص (

  

النتائج المتعلقة بتحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمـي علـى اختبـار    : ثانياً

 .الرياضيات
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استخدم , لإلجابة عن أسئلة الدراسة المتعلقة بتحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي

لتحليل النتائج المتعلقة بمتغيـرات الطريقـة    )Three-Way ANOVA( الثالثي تحليل التباين

مجتمعـه  ) أنثـى , ذكـر (والجـنس  , )دنيا, متوسطة, عليا(والقدرة , )تقليدية, تنافسية, تعاونية(

)3×3×2 .(  

  

أن هناك داللة إحصائية , )General F(العام ) ف(وقد أظهرت النتائج باستخدام اختبار 

مقدارها  الجنسولمتغير , )0.00001(مقدارها  القدرةولمتغير , )0.05(مقدارها  ةالطريقلمتغير 

لتفاعـل  أو ل, الطريقة والجنسلتفاعل بين لفي حين لم تسفر النتائج عن فروق بالنسبة , )0.04(

الداللة  قاربت في حين أن الفروق. الطريقة والقدرة والجنسلتفاعل بين أو ل, القدرة والجنسبين 

  ).17رقم  الجدولانظر . (الطريقة والقدرةبالنسبة للتفاعل بين ) 0.07(ية اإلحصائ

  

وفق متغيرات لصف األول الثانوي العلمي لتحليل التباين الثالثي؛  نتائج): 17(جدول رقم 

  .والجنس, والقدرة, الطريقة

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 *0.05 2.926 170.419  2 340.839 الطريقة

*0.00001 1752.77630.090 2 3505.552  القدرة

 *0.045 4.101 238.863 1 238.863  الجنس

 0.071 2.204 128.388 4 513.551  القدرة× الطريقة 

 0.231 1.479 86.139 2 172.277 الجنس × الطريقة 

 0.713 0.340 19.785 2 39.569  الجنس× القدرة 

 0.518 0.815 47.451 4 189.802الجنس  × القدرة × الطريقة 

   58.251 158 9203.601  الخطأ

    175 14705.159 المجموع
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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فقـد  , القـدرة  ومتغير, ولمعرفة لصالح من كانت الداللة اإلحصائية في متغير الطريقة

حيث بين , )Scheffe Post Hoc Test(للمقارنة البعدية بين المتوسطات " شفيه"ختبار استخدم ا

 :ما يلي

الطريقة التعاونيـة  ب الذين تعلموا طلبةالأظهرت النتائج أن أداء  :الداللة لمتغير الطريقة •

فاق وبشكل إحصائي أداء نظرائهم الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية %) 78.56=م(

 %)78.56=م( التعاونيـة  طلبة الطريقـة  في حين لم توجد فروق بين, %)69.62=م(

 %)73.24=م(طلبة الطريقة التنافسية  وال بين, %)73.24=م(وطلبة الطريقة التنافسية 

 ).4الشكل رقم و ,19و 18جدولي رقم  انظر%). (69.62=م(التقليدية وطلبة الطريقة 

 
األول تحصيل طلبة الصف حق لتحليل التباين الثالثي لالالنتائج اختبار شيفيه ): 18(جدول رقم 

  .وفق متغير الطريقة الثانوي العلمي

 التقليدية التنافس التعاون الطريقة

 *8.90 5.32  التعاون

 3.62   التنافس

    التقليدية
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  

والعدد في كل طريقـة  , )ع(نحرافات المعيارية واال, )م(المتوسطات الحسابية  ):19(جدول رقم 

  .لتحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي وفق متغير الطريقة, )ن(

  التقليدية   التنافس التعاون الطريقة

  %69.62  %73.24  %78.56 )م(

  20.04  18.56  15.22 )ع(

  61  55  60 )ن(
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متغيـر  وفـق  األول الثانوي العلمي  تحصيل طلبة الصفل الحسابية متوسطاتال: )4(شكل رقم 

  .الطريقة

 
تفوقـوا  %) 84.68=م(أظهرت النتائج أن طلبة القدرات العليـا  : القدرةالداللة لمتغير  •

, %)59.26=م(والـدنيا  , %)74.40=م(وبشكل إحصائي على طلبة القدرتين المتوسطة 

القـدرات  وبشكل إحصائي على طلبة %) 74.40=م(كما تفوق طلبة القدرات المتوسطة 

 ).5والشكل رقم , 21و 20انظر جدولي رقم %). (59.26=م(الدنيا 

  

تحصيل طلبة الصف األول ل شيفيه الالحق لتحليل التباين الثالثينتائج اختبار ): 20(جدول رقم 

  .الثانوي العلمي وفق متغير القدرة

 دنيا متوسطة عليا القدرة

 *28.62 *13.2  عليا

 *15.42   متوسطة

    دنيا
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  

والعدد في كـل قـدرة   , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية  ):21(جدول رقم 

  .لتحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي وفق متغير القدرة, )ن(
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  دنيا  متوسطة عليا القدرة

  %59.26  %74.40  %84.68 )م(

  18.66  14.96  14.62 )ع(

  43  80  53 )ن(
  

  
تحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي وفق متغير الحسابية لمتوسطات ال): 5(شكل رقم 

  .القدرة

  

أظهرت النتائج وجود فروق في متغير الجـنس مفادهـا أن أداء    :الجنسالداللة لمتغير  •

, %)76.68=م(حيث بلغ متوسط عالمـات اإلنـاث   , اإلناث كان أعلى من أداء الذكور

 )6والشكل رقم , 22انظر الجدول رقم . (للذكور%) 70.56=م(مقابل 

  

والعدد في كـل جـنس   , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية : )22(جدول رقم 

  .لتحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي وفق متغير الجنس, )ن(

  إناث ذكور الجنس

  %76.68  %70.56 )م(

  17.90  18.38 )ع(

  93  83 )ن(
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تحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي وفق متغير الحسابية لمتوسطات ال: )6(شكل رقم 

  .الجنس
 

هناك فروقاً قاربت مستوى الداللة النتائج أن  أظهرتلقد  :التفاعل بين الطريقة والقدرة •

طلبة القدرات العليـا  مفادها أن  بين الطريقة والقدرة لتفاعلل بالنسبة )0.07(اإلحصائية 

فـي حـين أن   , تعلموا بالطريقة التنافسية بدرجة أكبر من الطريقتين التعاونية والتقليدية

طلبة القدرات المتوسطة والدنيا تعلموا بالطريقة التعاونية بدرجة أكبر مـن الطـريقتين   

 ).7والشكل رقم , 23انظر الجدول رقم . (التنافسية والتقليدية

 
, )ن(وعـدد الطلبـة   , )ع(واالنحرافات المعياريـة  , )م(المتوسطات الحسابية ): 23(جدول رقم 

  . والقدرة, لتحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي وفق متغيري الطريقة

  القدرة

  الطريقة

  التقليدية  التنافس  التعاون

 )ن(  )ع(  )م( )ن(  )ع(  )م( )ن(  )ع(  )م(

  17  11.76  %85.64  15  11.10 %87.94  21  18.44  %81.58  عليا

  27  18.36  %68.12  25  11.60 %74.76  28  11.66  %80.14  متوسطة

  17  18.62  %56  15  20.48  %56  11  13.76  %68.72  دنيا
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ي وفق متغيـر  الثانوي العلميتحصيل طلبة الصف األول الحسابية لمتوسطات ال: )7(شكل رقم 

  .والقدرة الطريقة

  

   :المجموعات التجريبية والضابطة •

لإلجابة عن السؤال المتعلق بالمجموعات التجريبية والمجموعـة الضـابطة اسـتخدم    و

وأظهرت النتائج وجـود فـروق ذات    ,)One-Way ANOVA( اختبار تحليل التباين األحادي

, %)79.56=م(لتي درست بطريقة التعاون المجموعات التجريبية اداللة إحصائية بين أداء طلبة 

في حين ال , )%69.62=م(التي درست بالطريقة التقليدية  ة الضابطةالمجموعأداء نظرائهم في و

وطلبـة  %) 79.56=م(وجد فروق بين طلبة المجموعات التجريبية التي درست بطريقة التعاون ت

وال بـين طلبـة المجموعـات    , %)73.24(المجموعات التجريبية التي درست بطريقة التنافس 

وطلبة المجموعة الضـابطة التـي درسـت    %) 73.24(التجريبية التي درست بطريقة التنافس 

  ).26و 25و 24 رقم اولجدالانظر ( %).69.62=م(بالطريقة التقليدية 
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المجموعات لصف األول الثانوي العلمي وفق لتحليل التباين األحادي؛  نتائج): 24(جدول رقم 

  .)التقليدية(والمجموعة الضابطة ) التنافس, التعاون(التجريبية 

 تباينمصدر ال
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 304.441 2 608.883 بين المجموعات

 81.481 14096.276173 خالل المجموعات *0.026 3.376

  14705.159175 المجموع
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  

األول يفيه الالحق لتحليل التباين األحادي لتحصيل طلبة الصف نتائج اختبار ش): 25(جدول رقم 

  ).التقليدية(والمجموعة الضابطة ) التنافس, التعاون(وفق المجموعات التجريبية الثانوي العلمي 

 المجموعة الضابطة  المجموعات التجريبية  المجموعات        

 التقليدية التنافس التعاون الطريقة  

  يةالمجموعات التجريب
 *8.90 5.32  التعاون

 3.62   التنافس

    التقليدية المجموعة الضابطة

  

والعدد في كل مجموعة , )ع( واالنحرافات المعيارية ,)م( المتوسطات الحسابية): 26(جدول رقم 

, )التنافس, التعاون(التجريبية وفق المجموعات  األول الثانوي العلميلتحصيل طلبة الصف  ,)ن(

  .)التقليدية(الضابطة والمجموعة 

  
 المجموعة الضابطة المجموعات التجريبية

  الطريقة التقليدية الطريقة التنافسية الطريقة التعاونية

  %69.62 %73.24 %79.56 )م(

  20.04  18.56  15.22 )ع(

  61  55  60 )ن(
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ثامن المتعلقة وال, والرابع, والثالث, والثاني, وبهذه النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال األول

نظراً لوجـود  , بالصف األول الثانوي العلمي باإليجاب ورفضنا الفرضيات الصفرية المتعلقة بها

أو فروق قاربت الداللة اإلحصائية كما في التفاعـل بـين الطريقـة    , فروق ذات داللة إحصائية

لفرضـيات  وقبلنـا ا , والسـابع بـالنفي  , والسادس, أجبنا عن السؤال الخامس في حين, والقدرة

أو فـروق قاربـت الداللـة    , نظراً لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية, الصفرية المتعلقة بها

  .اإلحصائية

  )35وفرضياتها ص , 31انظر أسئلة الدراسة ص (

  

  

النتائج المتعلقة بتحصيل الصف الخـامس األساسـي مقابـل الصـف األول     : ثالثاً

 .ة على اختبار الرياضياتالثانوي العلمي وفق متغيري الطريقة والقدر

مقابـل الصـف األول    الخامس األساسـي  المتعلقة بالصف لإلجابة عن أسئلة الدراسة

لتحليل النتائج المتعلقة  )Three-Way ANOVA( استخدم تحليل التباين الثالثي الثانوي العلمي

, تنافسـية , تعاونيـة (على متغيري الطريقة , )أول ثانوي علمي, خامس أساسي(قارنة الصفين بم

   .)2×3×3(مجتمعه  )دنيا, متوسطة, عليا(والقدرة , )تقليدية

  

أن هناك داللة إحصائية , )General F(العام ) ف(وقد أظهرت النتائج باستخدام اختبار 

مقدارها  القدرةولمتغير , )0.01( مقدارها  الطريقةولمتغير  ,)0.00001(مقدرها  الصفلمتغير 

الصـف  وداللة للتفاعل بين , )0.04(مقدارها الصف والطريقة بين  وداللة للتفاعل, )0.00001(

أو , الطريقـة والقـدرة  لتفاعل بين روق تعود لال توجد ففي حين , )0.00001(مقدارها  والقدرة

  ).27انظر الجدول رقم ( .الصف والطريقة والقدرةبين للتفاعل 
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األول مقابل الصف امس األساسي الخ للصفتحليل التباين الثالثي؛  نتائج ):27(جدول رقم 

  .وفق متغيري الطريقة والقدرةالثانوي العلمي 

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 *0.00001 17691.276253.667 1 17691.276 الصف

 *0.017 4.130 288.053 2 576.107  الطريقة

 *0.00001 11852.395169.946 2 23704.790 القدرة

 *0.049 3.046 212.423 2 424.847  الطريقة× الصف 

 *0.00001 19.066 1329.690 2 2659.380القدرة       × الصف 

 0.292 1.244 86.769 4 347.075  القدرة× الطريقة 

 0.826 0.376 26.193 4 104.774القدرة  × الطريقة × الصف 

   69.742 251176.885361  الخطأ

    378 72781.377 المجموع
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  

والتفاعل , ومتغير القدرة, ولمعرفة لصالح من كانت الداللة اإلحصائية في متغير الطريقة  

ة البعديـة  للمقارن" شيفيه"فقد استخدم اختبار , والتفاعل بين الصف والقدرة, بين الصف والطريقة

, فأحسـن ) 0.05(على مستوى داللة إحصـائية  ) Scheffe Post Hoc Test(بين المتوسطات 

  :فأظهر النتائج التالية

  

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـر   :الداللة لمتغير الصف •

%) 73.80=م(مفادها أن متوسط تحصيل طلبة الصف األول الثـانوي العلمـي   , الصف

وهذا يعني تفـوق  , %)45.98=م(ان أعلى من تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي ك

بغض النظر عن  طلبة الصف الخامس األساسي على األول الثانوي العلمي طلبة  الصف

انظر الجدول رقـم  . (تقليديةية أو تنافسية أو تعاونالطريقة التي تعلموا بها سواء كانت 

  ).8والشكل رقم , 28
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والعدد فـي كـل   , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية  ):28(جدول رقم 

لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف األول الثانوي العلمي وفق , )ن(صف 

  .متغير الصف

  األول الثانوي العلمي الخامس األساسي الصف

  %73.80  %45.98 )م(

  18.34  28.08 )ع(

  176  203 )ن(

  

  
األول الحسابية لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف المتوسطات : )8(م شكل رق

  .وفق متغير الصف الثانوي العلمي

  

أظهرت النتائج أن أداء الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التعاونيـة   :الداللة لمتغير الطريقة •

فاق وبشكل , %)60.76=م(وأداء الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التنافسية , %)60.42=م(

في حين لم َيظهـر  , %)55.42=م(إحصائي أداء الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية 

وأداء , %)60.42=م(فروق إحصائية في التحصيل بين أداء طلبة الطريقـة التعاونيـة   

  ).9والشكل رقم , 30و 29انظر جدولي رقم %). (60.76=م(طلبة الطريقة التنافسية 
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تحصيل طلبة الصف ل الالحق لتحليل التباين الثالثي نتائج اختبار شيفيه): 29(جدول رقم 

  .وفق متغير الطريقة الثانوي العلمياألول الخامس األساسي مقابل الصف 

 التقليدية التنافس التعاون الطريقة

 *4.9972 0.3520  التعاون

 *5.3492   التنافس

    التقليدية
  )α =0.05(داللة دالة إحصائياً عند مستوى ال* 

  

والعدد في كل طريقـة  , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية  ):30(جدول رقم 

لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف األول الثانوي العلمي وفـق متغيـر   , )ن(

  .الطريقة

  التقليدية  التنافس التعاون الطريقة

  %55.42  %60.76  %60.42 )م(

  28.16  27.02  27.92 )ع(

  124  121  134 )ن(
  

  

  
األول الحسابية لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف متوسطات ال: )9(شكل رقم 

  .وفق متغير الطريقة ميالثانوي العل
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) %81.80=م(العليـا   طلبة القـدرات أن تحصيل  أظهرت النتائج :الداللة لمتغير القدرة •

, )%60.45=م(المتوسطة  الطلبة ذوي القدراتتحصيل  وبشكل إحصائي من كان أعلى

) %74.40=م(المتوسـطة   طلبة القـدرات  تحصيلكما بين أن , )%35.65=م(الدنيا  أو

 يجدولانظر %). (59.26=م(الدنيا  طلبة القدراتتفوق وبشكل إحصائي على تحصيل 

  ) 10والشكل رقم , 32و 31 رقم

  

لتحصيل طلبة الصف  حق لتحليل التباين الثالثيالالنتائج اختبار شيفيه : )31(جدول رقم 

  .القدرة وفق متغير الثانوي العلمياألول الخامس األساسي مقابل الصف 

 دنيا متوسطة عليا القدرة

 *43.88 *19.08  عليا

 *24.8   متوسطة

    دنيا
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  

والعدد في كـل قـدرة   , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(ية المتوسطات الحساب ):32(جدول رقم 

لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف األول الثانوي العلمي وفـق متغيـر   , )ن(

  .القدرة

  دنيا  متوسطة عليا القدرة

  %35.65  %60.45  %81.80 )م(

  27.38  22.22  17.06 )ع(

  103  173  103 )ن(
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الحسابية لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف طات متوسال: )10(شكل رقم 

  .وفق متغير القدرة الثانوي العلمياألول 
 

أظهرت النتائج أن طلبة الصـف األول الثـانوي   : الداللة للتفاعل بين الصف والطريقة •

بشكل أفضل مـن الطـريقتين التنافسـية    %) 78.56=م(العلمي تعلموا بطريقة التعاون 

في حين أن طلبة الصف الخامس األساسـي  , %)69.62=م(والتقليدية  ,%)73.24=م(

بشـكل أفضـل مـن الطـريقتين التعاونيـة      %) 50.38=م(تعلموا بطريقة التنـافس  

وهذه النتيجة تبين أن طريقة التنافس تناسـب  %). 41.66=م(والتقليدية , %)45.72=م(

ـ  في حين أن طريقة التعاون تناسب, طلبة الصف الخامس األساسي ف األول طلبة الص

  ).11والشكل رقم , 34و 33رقم  يجدولانظر . (الثانوي العلمي
  

طلبة الصف تحصيل ل الالحق لتحليل التباين الثالثينتائج اختبار شيفيه ): 33(جدول رقم 

  .متغيري الصف والطريقة وفق الثانوي العلمياألول الخامس األساسي مقابل الصف 

  األول الثانوي العلمي  الصف

لخامس ا

  األساسي

  التقليدية  التنافس التعاون الطريقة

  *23.92-   *27.52-   *32.84-  تعاونال

  *19.26-   *22.86-   *28.18-  التنافس

  *27.98-   *31.94-   *36.9-  التقليدية
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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, )ن(وعـدد الطلبـة   , )ع( واالنحرافات المعياريـة , )م(المتوسطات الحسابية ): 34(جدول رقم 

لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف األول الثانوي العلمي وفق متغيري الصف 

  . والطريقة

  الصف

  الطريقة

  التقليدية  التنافس  التعاون

 )ن(  )ع(  )م( )ن(  )ع(  )م( )ن(  )ع(  )م(

  63  28.18  %41.66  66  28.66 %50.38  74  27.26  %45.72  الخامس األساسي

  61  20.04  %69.62  55  18.56 %73.24  60  15.22  %78.56 األول الثانوي العلمي

   

  

  

  
الحسابية لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف متوسطات ال: )11(شكل رقم 

  .وفق متغيري الصف والطريقة الثانوي العلمياألول 
 

ء الطلبة مـن ذوي القـدرات   أظهرت النتائج أن أدا :الداللة للتفاعل بين الصف والقدرة •

, العليا ظل مرتفعاً سواء كانوا في الصف الخامس األساسي أو األول الثـانوي العلمـي  

حيث أظهـروا أنهـم   , أو بالطريقة التقليدية, أو التنافس, وسواء تعلموا بطريقة التعاون

فـي حـين أن أداء   , يتعلمون بشكل أفضل من نظرائهم ذوي القدرات المتوسطة والدنيا
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لطلبة من ذوي القدرات الدنيا تدهور بشكل ملحوظ عن أداء نظرائهم من ذوي القدرات ا

والشكل رقم , 36و 35ي رقم جدولانظر (. في الصف الخامس األساسي وخاصةً, العليا

12.(  

  

طلبة الصف تحصيل ل الالحق لتحليل التباين الثالثينتائج اختبار شيفيه : )35(جدول رقم 

  .متغيري الصف والقدرة وفق الثانوي العلمياألول ل الصف الخامس األساسي مقاب

  األول الثانوي العلمي الصف  

الخامس 

  األساسي

  دنيا  متوسطة عليا القدرة

  *13.5  1.92-   *15.12-  عليا

  *10.52-   *25.94-   *39.14-  متوسطة

  *43.7-   *59.12-   *72.32-  دنيا
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  

, )ن(وعـدد الطلبـة   , )ع(واالنحرافات المعياريـة  , )م(المتوسطات الحسابية ): 36(جدول رقم 

لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف األول الثانوي العلمي وفق متغيري الصف 

  . والقدرة

  الصف

  القدرة

  دنيا  متوسطة  عليا

 )ن(  )ع(  )م( )ن(  )ع(  )م( )ن(  )ع(  )م(

  55  14.84  %15.28  93  20.44  %48.46  55  18.28  %72.48  اسيالخامس األس

  48  18.26  %58.98  80  14.96  %74.40  48  11.08  %87.60 األول الثانوي العلمي
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الحسابية لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف متوسطات ال: )12(شكل رقم 

  .وفق متغيري الصف والقدرة الثانوي العلمياألول 

    

والخـامس  , والرابـع , والثالـث , والثاني, النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال األولوبهذه 

فـي  , باإليجاب ورفضنا الفرضيات الصفرية المتعلقة بها نظراً لوجود فروق ذات داللة إحصائية

والسابع بالنفي وقبلنا الفرضيات الصفرية المتعلقة بها نظراً لعدم , أجبنا عن السؤال السادس حين

  .روق ذات داللة إحصائيةوجود ف

  )36وفرضياتها ص , 32انظر أسئلة الدراسة ص (

  

  

النتائج المتعلقة بتحصيل الصف الخامس األساسـي مقابـل الصـف األول    : رابعاً

 .الثانوي العلمي وفق متغيري الطريقة والجنس على اختبار الرياضيات

ابـل الصـف األول   مق الخامس األساسـي  المتعلقة بالصف لإلجابة عن أسئلة الدراسة

لتحليل النتائج المتعلقة  )Three-Way ANOVA( استخدم تحليل التباين الثالثي الثانوي العلمي

, تنافسـية , تعاونيـة (على متغيري الطريقة , )أول ثانوي علمي, خامس أساسي(قارنة الصفين بم

  .)2×3×3(مجتمعه  )أنثى, ذكر(والجنس , )تقليدية
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أن هناك داللة إحصائية , )General F(العام ) ف(اختبار  وقد أظهرت النتائج باستخدام

روق ال توجد ففي حين , )0.04(مقدارها  الطريقةولمتغير  ,)0.00001(مقدارها  الصفلمتغير 

الطريقـة  أو للتفاعل بـين  , الصف والجنسأو للتفاعل بين , الصف والطريقةللتفاعل بين  تعود

فـي حـين أن الفـروق قاربـت الداللـة      . والجنسالصف والطريقة  أو للتفاعل بين, والجنس

  ).37انظر الجدول رقم . (الجنسبالنسبة لمتغير ) 0.07(اإلحصائية 

  

األول للصف الخامس األساسي مقابل الصف تحليل التباين الثالثي؛  نتائج: )37(جدول رقم 

  .وفق متغيري الطريقة والجنسالثانوي العلمي 

  مصدر التباين
مجموع

  المربعات

تدرجا

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

  *0.00001  125.864  17944.095  1  17944.095  الصف

  *0.046  3.107  443.025  2  886.050  الطريقة

  0.072  3.265  465.457  1  465.457  الجنس

  0.273  1.305  186.000  2  371.999  الطريقة ×الصف 

  0.533  0.390  55.632  1  55.632  الجنس ×الصف 

  0.388  0.950  135.435  2  270.870  الجنس ×الطريقة 

  0.495  0.704  100.394  2  200.788  الجنس ×الطريقة  ×الصف 

      142.567  376  52322.126  الخطأ

        378  72791.377  المجموع
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  

فقـد اسـتخدم اختبـار    , يقةولمعرفة لصالح من كانت الداللة اإلحصائية في متغير الطر

علـى مسـتوى داللـة    ) Scheffe Post Hoc Test(للمقارنة البعدية بين المتوسطات " شيفيه"

 :فأظهر النتائج التالية, فأحسن) 0.05(إحصائية 
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أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـر   :الداللة لمتغير الصف •

%) 73.80=م(الصف األول الثـانوي العلمـي    أن متوسط تحصيل طلبة مفادها, الصف

وهـذا  , %)45.98=م(تحصيل طلبة الصف الخامس األساسـي   متوسط كان أعلى من

 طلبة الصـف الخـامس األساسـي    على األول الثانوي العلمي يعني تفوق طلبة  الصف

ـ ية أو تعاونبغض النظر عن الطريقة التي تعلموا بها سواء كانت   .تقليديـة ية أو تنافس

  ).135ص, 8والشكل رقم , 28ظر الجدول رقم ان(

  

أظهرت النتائج أن أداء الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التعاونيـة   :الداللة لمتغير الطريقة •

فاق وبشكل , %)60.76=م(وأداء الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التنافسية , %)60.42=م(

ظهـر  في حين لم َي, %)55.42=م(إحصائي أداء الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية 

وأداء , %)60.42=م(إحصائية في التحصيل بين أداء طلبة الطريقـة التعاونيـة    فروق

, 9والشـكل رقـم   , 30و 29انظر جدولي رقم %). (60.76=م(طلبة الطريقة التنافسية 

 ) 136ص

  

حصائية قاربت الداللة اإل هناك فروقاً بالنسبة لمتغير الجنسالنتائج أن  أظهرت :الجنس •

على تحصيل الذكور %) 61.28=م(تفيد بأن هناك توجهاً لتفوق تحصيل اإلناث  )0.07(

أو الطريقة التـي يدرسـون   , بغض النظر عن الصف الذي يوجدون فيه%) 56.34=م(

 )13والشكل رقم , 38انظر الجدول رقم . (بها

  

والعدد فـي كـل   , )ع(واالنحرافات المعيارية , )م(المتوسطات الحسابية  ):38(جدول رقم 

لتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف األول الثانوي العلمي وفق , )ن(جنس 

  .متغير الجنس

  إناث ذكور 

  %61.28  %56.34 )م(

  28.30  26.66 )ع(

  196  183 )ن(



 
 

143

  

  
مقابـل   الخـامس األساسـي   تحصيل طلبة الصفالحسابية لمتوسطات ال: )13(شكل رقم 

  .وفق متغير الجنس نوي العلميالصف األول الثا

  

والثالـث باإليجـاب ورفضـنا    , والثـاني , وبهذه النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال األول

أو فروق قاربت الداللة , الفرضيات الصفرية المتعلقة بها نظراً لوجود فروق ذات داللة إحصائية

, والسـادس , والخـامس , الرابـع  أجبنا عن السـؤال  في حين, اإلحصائية كما في متغير الجنس

والسابع بالنفي وقبلنا الفرضيات الصفرية المتعلقة بها نظراً لعـدم وجـود فـروق ذات داللـة     

  .أو فروق قاربت الداللة اإلحصائية ,إحصائية

  )36وفرضياتها ص , 33انظر أسئلة الدراسة ص (
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ول الثانوي النتائج المتعلقة باتجاهات طلبة الصفين الخامس األساسي واأل: خامساً

  .العلمي نحو الطريقة التدريسية التي تعلموا بها

هل تختلف اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي نحو طريقـة التـدريس    :السؤال األول. 1

  طريقة التعاون أو طريقة التنافس أو الطريقة التقليدية؟التي تعلموا بها سواء كانت 

 One-Way(التبـاين األحـادي    اختبـار تحليـل  اسـتخدم  , ولإلجابة عن هذا السؤال

ANOVA( ,االتجاه نحو طريقة التـدريس   لتحليل النتائج المتعلقة بمتغير)ـ , يـة تعاون , يةتنافس

العـام  ) ف(وقد أظهرت النتـائج باسـتخدام اختبـار     ,لطلبة الصف الخامس األساسي) ةتقليدي

)General F( ,حصائية بـاختالف  أن اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي ال تختلف بداللة إ

وهذا يفيد بـأن كـل   . أو تقليدية, أو تنافسية, طريقة التدريس التي تعلموا بها سواء كانت تعاونية

الطرق التي تعلموا بها كانت مرغوبة بالنسبة لهم ولم يفضلوا طريقة تدريس على أخرى مع أن 

الطريقة التعاونيـة  مقابل , %)82.33=م(متوسطات أدائهم تدل على تفضيلهم للطريقة التنافسية 

  ).40و 39انظر جدولي رقم %). (79.92=م(والطريقة التقليدية , %)78.21=م(

  

التجاهات طلبة الصف الخامس األساسي نحو تحليل التباين األحادي؛  نتائج): 39(جدول رقم 

  .الطريقة التدريسية وفق متغير الطريقة

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 ربعاتالم
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 0.179 2 0.358 بين المجموعات

 0.277 200 55.461 خالل المجموعات 0.526 0.645

  202 55.819 المجموع
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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يقة والعدد في كل طر, )ع( واالنحرافات المعيارية ,)م( المتوسطات الحسابية): 40(جدول رقم 

  .نحو الطريقة التدريسية وفق متغير الطريقةطلبة الصف الخامس األساسي  التجاهات, )ن(

  
  الطريقة

  التقليدية  التنافس التعاون

  %79.92 %82.33 %78.21  )م(

  19.98  17.65  14.85  )ع(

  63  66  74  )ن(

  

طريقة التدريس هل تختلف اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي العلمي نحو  :السؤال الثاني. 2

  طريقة التعاون أو طريقة التنافس أو الطريقة التقليدية؟التي تعلموا بها سواء كانت 

 One-Way(اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     اسـتخدم  , ولإلجابة عن هذا السؤال

ANOVA( ,االتجاه نحو طريقة التـدريس   لتحليل النتائج المتعلقة بمتغير)ـ , يـة تعاون , يةتنافس

العـام  ) ف(باستخدام اختبـار   قد أظهرت النتائجو, طلبة الصف األول الثانوي العلميل) ةتقليدي

)General F(  فروقاً قاربت مستوى الداللة اإلحصائية)تفيد بأن طلبـة الصـف األول   ) 0.08

أكثـر مـن الطريقـة التنافسـية     , %)74.26=م(الثانوي العلمي فضـلوا الطريقـة التعاونيـة    

والشكل رقـم  , 42و 41انظر جدولي رقم %). (67.60=م(التقليدية أو الطريقة %) 72.26=م(

14.(  

  

التجاهات طلبة الصف األول الثانوي العلمي نحو تحليل التباين األحادي؛  نتائج): 41(جدول رقم 

  .الطريقة التدريسية وفق متغير الطريقة

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات
  Fقيمة 

 مستوى

 الداللة

 0.695 2 1.391 بين المجموعات

 0.280 173 48.500 خالل المجموعات 0.087 2.480

  175 49.890 المجموع
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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والعدد في كل طريقة , )ع( واالنحرافات المعيارية ,)م( المتوسطات الحسابية): 42(جدول رقم 

  .نحو الطريقة التدريسية وفق متغير الطريقة األول الثانوي العلمية الصف طلب التجاهات, )ن(

  
  الطريقة

  التقليدية  التنافس التعاون

  %67.60 %72.26 %74.26  )م(

  18.65  19.99  13.99  )ع(

  61  55  60  )ن(

  

  

  
قة نحو الطرياألول الثانوي العلمي المتوسطات الحسابية التجاهات طلبة الصف : )14(شكل رقم 

  .الطريقة التدريسية وفق متغير
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اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي نحو طريقة التدريس مقابل  طلبـة   :السؤال الثالث. 3

  .الصف األول الثانوي العلمي

هل تختلف اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي عن اتجاهات طلبـة الصـف األول   

مهم بطريقـة التعـاون أو طريقـة التنـافس أو     الثانوي العلمي نحو طريقة التدريس لدى تعل

  الطريقة التقليدية؟

 Two-Way(اختبـار تحليـل التبـاين الثنـائي     اسـتخدم  , ولإلجابة عن هذا السؤال

ANOVA( ,االتجاه نحو طريقة التـدريس   لتحليل النتائج المتعلقة بمتغير) تنافسـية , تعاونيـة ,

وقد أظهرت  ,)2×3(األول الثانوي العلمي  لطلبة الصف الخامس األساسي مقابل الصف) تقليدية

 =0.05(هناك داللة إحصائية عند مستوى  أن, )General F(العام ) ف(النتائج باستخدام اختبار 

α ( مقدارها  الصفلمتغير)ـ  في حين لم تسفر النتائج عن, )0.00001 روق بالنسـبة لمتغيـر   ف

انظر الجدول رقم ). (0.192( ريقةمستوى الصف ونمط الطأو للتفاعل بين , )0.215( الطريقة

43(  

  

التجاهات طلبة الصف الخامس األساسـي  نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي؛  :)43(جدول رقم 

  .مقابل طلبة الصف األول الثانوي العلمي نحو الطريقة التدريسية وفق متغيري الصف والطريقة

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 ربعاتالم
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 *0.00001 24.017 6.694 1 6.694 الصف

 0.215 1.542 0.430 2 0.860 الطريقة

 0.192 1.659 0.462 2 0.925الطريقة  × الصف 

   0.279 373 103.961  الخطأ

    378 112.429 المجموع
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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أظهرت النتائج أن اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي نحـو   :لمتغير الصف الداللة •

من اتجاهات طلبـة  %) 80.25=م(طريقة التدريس بغض النظر عن نمطها كانت أعلى 

والشـكل  , 44الجدول رقم انظر %). (71.26=م(الصف األول الثانوي العلمي نحوها 

  )15رقم 

  

, )ن(وعدد الطلبة , )ع( واالنحرافات المعيارية ,)م( المتوسطات الحسابية): 44(جدول رقم 

وفق متغيري  األول الثانوي العلميمقابل طلبة الصف الخامس األساسي  التجاهات طلبة الصف

  .الصف والطريقة

  الصف

  الطريقة

  المجموع  األول الثانوي العلمي  الخامس األساسي

  )ن(  )ع(  )م(  )ن(  )ع(  )م(  )ن(  )ع(  )م(

 134 14.65 %76.92  60  13.99  %74.26  74  14.99  %75.59  التعاون

 121 19.31 %77.59  55  19.98  %72.26  66  17.65  %82.25  التنافس

 124 20.31 %73.59  61  18.65  %67.60  63  19.98  %79.90  التقليدية

 179 18.32 %76.26 176 17.65 %71.26 203 17.65 %80.25  المجموع

  

  
تجاهات طلبة الصف الخامس األساسي مقابل طلبة ال ات الحسابيةمتوسطال: )15(شكل رقم 

  .الصف نحو الطريقة التدريسية وفق متغيراألول الثانوي العلمي الصف 
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والثالث باإليجاب ورفضـنا الفرضـيتين   , وبهذه النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال الثاني

ق قاربـت الداللـة   أو فـرو , الصفريتين المتعلقتين بهما نظراً لوجود فروق ذات داللة إحصائية

األول  أجبنا عن السؤال في حين, اإلحصائية كما في اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي العلمي

أو  ,بالنفي وقبلنا الفرضية الصفرية المتعلقة به نظراً لعدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية   

  .فروق قاربت الداللة اإلحصائية

  )37وفرضياتها ص , 33انظر أسئلة الدراسة ص ( 
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  الفصل الخامس

  

  مناقشة النتائج والتوصيات
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

ـ  رض بعـض  يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ثم َع

  .التوصيات المتعلقة بالنتائج

  

  :مناقشة النتائج: 1

التعاون والتنافس  التعرف على أثر التعلم بطريقتّي, من هذه الدراسةكان الهدف الرئيس   

على التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طلبة الصفين الخامس األساسـي واألول الثـانوي   
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التعرف على اتجاهات كما هدفت الدراسة من ناحية أخرى إلى , مي مقارنةً بالطريقة التقليديةالعل

  .في أربعة أبواب ةًَمقسَّوفيما يلي مناقشة النتائج ُم. التي تعلموا بها الطلبة نحو طريقة التدريس

   

مناقشة النتائج المتعلقة بتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي على اختبار : أوالً

  .الرياضيات

بالصف الخامس األساسي على اختبار مادة الرياضيات بـأن  لقد أظهرت النتائج المتعلقة 

 )α=0.05(فاق أداؤهم بداللة إحصـائية  , %)50.38=م(التنافسية  الطريقةبالطلبة الذين تعلموا 

جد فـروق ذات  في حين ال تو, %)41.66=م(أداء نظرائهم الذين تعلموا بالطريقة التقليدية فقط 

, من ناحيـة  )%45.72=م(وطريقة التعاون , %)50.38=م(داللة إحصائية بين طريقة التنافس 

  . من ناحية أخرى%) 41.66=م(التقليدية الطريقة و ,)%45.72=م( التعاون بين طريقةو

  

أن طلبة الصف الخامس األساسي ناسـبتهم الطريقـة التنافسـية فـي     ب هذه النتيجة تفيد  

  .بالنظر إلى متوسط كل منها التقليديةو تين التعاونيةالدراسة بدرجة أكبر من الطريق

  

بالدافعيـة   سية بشكل عام يتميزونويمكن تفسير هذه النتيجة في أن طلبة المرحلة األسا

أن الطالب حديث العهد في الدراسـة   وذلك بسبب ,بروح المنافسة والتحدي في الدراسةو ,للتعلم

معنوي طوال فترة ب في هذه المرحلة من تعزيز مادي وما يتلقاه الطال ويرجع أيضاً بسبب, أوالً

أن طريقة التنـافس   عالوة على. ضاًبل ومن جهة األهل أي, الدراسة ليس من ِقَبل المعلم فحسب

تبرز للطالب أهمية أن يكون في المراكز الترتيبية األولى في الصف كدليل على مستواه العلمـي  

بـين   وإنما أيضـاً  ,فقط بين طلبة المراكز األولى ال تثير التحدي كما أن هذه الطريقة, المتفوق

حيث يحاول كل طالـب التفـوق   , الترتيب يا فيطلبة الذين يقبعون في المراكز المتوسطة والدنال

  .ثم يحاول أن يتقدم مركزاً ترتيباً آخر وهكذا ,الذي يسبقه بمركز ترتيبي واحد على زميله

  

كطلبة الصـف الخـامس   (ه الطريقة في التدريس تجعل التالميذ الصغار وبالتالي فإن هذ

مما يثير فيهم االندفاع للتعلم  ,ئهموا مع زمالنافستدائماًَ في حالة تأهب واستعداد تام  لي )األساسي
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كمـا أن اهتمـام    .وهذا ينعكس على تحصيلهم الدراسي, وحب المشاركة في الحصص الدراسية

ابنهم تحصيلياً في الصف مقارنةً ) موقع(نصباً على ترتيب أهالي الطلبة في هذه المرحلة يكون ُم

أهم ما يتميز بـه طالـب المرحلـة    ناهيك عن أن من , كدليل على مستواه العلمي زمالئهببقية 

مما دفعه للتفاعل مع طريقة التنافس بدرجة أكبر من الطريقة , األساسية هو التمركز حول الذات

فقـد أظهـرت النتـائج أن متوسـط     , وعلى الرغم من ذلك .التقليدية مما انعكس على تحصيله

طريقة التعاون من الطـرق   وهذا يدل على أن, تحصيلهم بطريقة التعاون جاء في المرتبة الثانية

إال أنه ال شك أن الطالـب قـد   , المحببة أيضاً لدى الطالب ولكن ليس بمستوى الطريقة التنافسية

الطريقة التقليدية في التدريس وما تثيـره مـن   حيث أن , فضل الطريقتين على الطريقة التقليدية

وتفعيـل  , ة الطلبة للـتعلم وعدم قدرتها على إثارة دافعي, روتين وملل خالل الحصص الدراسية

غالباً مـا  التي وعدم توفر أجواء المرح , وقلة التعزيز المادي والمعنوي فيها, المشاركة الصفية

كل هذا يجعلهـا   ,ثم التعلم التعاوني بالدرجة الثانية, بالدرجة األولى طريقة التعلم التنافسي تسود

   .غير محببة للطالب كالطريقة التنافسية أو التعاونية

  

عنـدما   )Willard & Gloria, 1979( "اويالرد وجلوري"هذه النتيجة تتفق مع دراسة 

على المستويين المـنخفض والعـالي مـن    التنافسي على التعلم التقليدي  إلى تفوق التعلم توصال

من الـتعلم الـذي   المستوى العالي  علىوكذلك تفوق التعلم التنافسي على التعلم التعاوني , التعلم

 & Okebukola( "أوكيبوكوال وأجني"مع دراسة تتفق أيضاً و. لى تحدي قدرات الطالبيحتاج إ

Ogunniyi, 1984(   عندما توصال إلى تفوق مجموعات التعلم التنافسي في اكتساب المهـارات

  .التقليديلتعلم التعاوني والعملية على مجموعات التالميذ التي درست بطريقتي ا

  

وعـوض  , )1999(وريـان  , )1992(دراسـة الشـديفات    هذه النتائج مع وتتفق أيضاً

 )Chun & Song, 1999( "ن وسـونج ش"ودراسة , )2005(وعبد الرحيم والشكيلي , )2000(

عندما توصلوا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طريقة التعلم التعاوني والطريقـة  

التي توصلت إلى ) 2001(دراسة هديب وتتفق النتائج جزئياً مع , التقليدية في التحصيل الدراسي

بين طريقة التعلم التعاوني والطريقة  اللة إحصائية في التحصيل المباشرعدم وجود فروق ذات د
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عندما توصال إلى عدم  )Willard & Gloria, 1979( "اويالرد وجلوري"ومع دراسة , التقليدية

م التنافسي في التحصيل الدراسي في وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التعلم التعاوني والتعل

  . أسئلة المستوى المنخفض للفهم

  

الخـامس   طلبة الصـف  ومن النتائج التي بينتها الدراسة وكان لها داللة إحصائية تفوق

وسـطة  ذوي القـدرات المت كـل مـن    علـى %) 72.48=م(العليا  القدراتاألساسي من ذوي 

ى تفـوق طلبـة القـدرات المتوسـطة     ومن ناحية أخـر ,%)15.28=م(والدنيا %) 48.46=م(

  . %)15.28=م( الدنيا على طلبة القدرات%) 48.46=م(

  

لديهم القـدرات  العليا  راتذوي القد من ويمكن تعليل هذه النتيجة على أساس أن الطلبة

, التنـافس , التعـاون (التدريس الثالث  العقلية والتحصيلية التي تمكنهم من االستفادة من طرائق

حيث نجدهم يوظفون هذه القدرات في , المتوسطة والدنيا درجة أكبر من طلبة القدراتب) ليديةالتق

مما ينعكس على تحصيلهم بطريقة تجعلهم يتفوقون على طلبـة القـدرات   , جميع نواحي تعلمهم

  .المتوسطة والدنيا الذين ال يمتلكون نفس المستوى من هذه القدرات العقلية والتحصيلية

  

ندما توصال ع ,)2001(وهديب , )1996(كل من دراسة النجدي  جةويتفق مع هذه النتي

 المتوسطة والدنيا يل الدراسي على كل من ذوي القدراتالعليا في التحص إلى تفوق ذوي القدرات

وكأنها حقيقة شبه ثابتة أن الطلبة مـن ذوي   .لدى تعلمهم بطريقة التعاون أو التنافس أو التقليدية

  .على الطلبة من ذوي القدرات المتوسطة أو الدنيا في التحصيل األكاديميالقدرات العليا يتفوقون 

  

عدم وجود فروق في التحصـيل  فقد أظهرت النتائج  بالجنسلمتعلقة ومن حيث النتائج ا

وهـذا يـدل   , بغض النظر عن الطريقة التدريسية التي يتعلمون بهاالدراسي بين الذكور واإلناث 

وإن , قدرات العقلية بين الذكر واألنثى كما بينتها اختبارات الذكاءعلى أنه ليس هناك فروق في ال

فالذكر مثل األنثى عقليـاً يهـتم بالدراسـة    , هناك فرق في القدرات العضلية نتيجة الوراثة نكا

  .وإن لم تتدخل ظروف خارجية تُحِدث الفرق بينهما سواًء لصالح الذكر أو األنثى, والمعرفة
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, )1992(والشـديفات  , )1992(كل من دراسة حسن وخطـاب  مع هذه النتيجة  ويتفق

جـدة  والموا, )2004(والحديـد  , )1999(والقلقيلـي  , )1998(والقصـيرين  , )1998(والنجار 

ذات داللـة إحصـائية فـي     عندما لم يستطيعوا أن يجدوا فروقـاً , )2000(وبركات , )2004(

  .للجنسالتحصيل الدراسي تعزى 

  

-1995(وجبـر  , )1995(عثمان  كل من مع دراسةة أخرى من ناحي إال أنها تعارضت

 ,Roger T. Johnson & others( "روجر جونسـون وآخـرون  "و ,)1999(وريان , )1996

 وكانـت  ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي تعود للجـنس  اًوجدوا فروق عندما, )1985

   .لصالح الذكور

  

وزيـان  , )1995(القبيـل  كـل مـن   مع دراسة  أيضاً في االتجاه المعاكس تعارضتو

 ,Roger T. Johnson & others( "روجر جونسون وآخـرون "و, )2005(وجفال , )2004(

وكانـت  ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي تعود للجـنس   اًوجدوا فروق عندما, )1985

  .لصالح اإلناث

طريقـة  بـين   الدراسة الحالية عدم وجود أثـر للتفاعـل   ومن النتائج التي توصلت لها

أن ب وهذا يفسر). دنيا, متوسطة, عليا( وقدرة الطالب التعليمية ,)تقليدية, تنافس, تعاون( التدريس

وقد توصل إلـى  , كل حسب قدرتهطريقة التدريس بغض النظر عن نمطها ناسبت جميع الطلبة 

ق وتوصلوا إلى عدم وجود فـر  عندما) 2001(وهديب , )1996(نجدي ال نتيجة مشابهه كل من

  .التدريس وقدرة الطالب طريقةفي التحصيل تعزى للتفاعل بين 

  

فقـد توصـلت    ,والجـنس , طريقة التدريسالنتائج المتعلقة بالتفاعل بين  أما من حيث

 بينت المتوسـطات الحسـابية  حيث , )0.09( الداللة اإلحصائية فروق قاربت الدراسة الحالية إلى

في حين لم يختلف , من الذكور أفضلبشكل ريقة التنافسية لهذين المتغيرين أن اإلناث يتعلمن بالط

   .بطريقة التعاون أو الطريقة التقليدية نالذكور لدى تلعمه أداؤهن عن
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قادرة على إثارة التنافس والتحدي تبدو أن طريقة التنافس  ويمكن تفسير هذه النتيجة في

على تحصيلهن  ذلك مما ينعكس ,الذكور ها لدىوالدافعية للتعلم لدى اإلناث بدرجة أكبر من

فقد يكون اهتمام األنثى ألن تثبت نفسها في الدراسة , ومن ناحية أخرى ,هذا من ناحية .الدراسي

إال أن هذه النتيجة بحاجة إلى , وخاصة مع الذكور, جعلتها تتفوق إذا ما تعرضت لموقف التنافس

ياً بل قاربت الداللة اإلحصائية دراسات تؤيدها أو ترفضها ِسيَّما وأنها لم تكن دالة إحصائ

)0.09(.  

   

وعثمان , )1992(والشديفات , )1992(حسن وخطاب  مع دراسةتعارضت  هذه النتيجة

والمواجدة , )1998(والقصيرين , )2005(وجفال , )1998(والنجار , )1999(وريان , )1998(

   .التدريس والجنس عندما توصلوا إلى عدم وجود تفاعل بين طريقة ,)2000(وبركات , )2004(

  

فلم تتوصـل   والجنس, قدرة الطالب التعليميةأما من حيث النتائج المتعلقة بالتفاعل بين 

أو , وهذا يدل على أن الطالـب المتفـوق  , د فروق ذات داللة إحصائيةوالدراسة الحالية إلى وج

حسب حدود و. أو الضعيف بغض النظر عن جنسه يتعلم وفق مستوى قدرته األكاديمية, المتوسط

  .هاأو عارضت هذه النتيجة أيدت علم الباحث فال يوجد دراسات

  

فقد بينت الدراسـة  , والجنس, والقدرة, الطريقةعل بين لتفاتعلقة باالم ومن حيث النتائج

وكأن طريقة التدريس أياً , د فروق ذات داللة إحصائية تعزى لهذا التفاعلوالحالية أيضاً عدم وج

, أو الـدنيا , أو المتوسـطة , الطالب سواء كانوا من ذوي القدرات العليا كان نمطها تناسب جميع

أي أن الجميع يتعلم بالطريقة التي تُعطى لهم بغض النظـر  , وتناسب الذكور كما تناسب اإلناث

حيث لم يتوصل إلى فـروق   ,هذه النتيجة) 1996(وقد أيد النجدي , عن مستوى قدرتهم وجنسهم

   .لتفاعل بين الطريقة والقدرة والجنسذات داللة إحصائية تعزى ل
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أداء  بـين عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية       الدراسة أيضاًنتائج أظهرت و

وأداء نظـرائهم فـي   , التي درست بطريقة التعاون وطريقـة التنـافس   المجموعات التجريبية

الجديـدة التـي   وبالتالي فلم تحدث الطريقة . لتقليديةالتي درست بالطريقة ا الضابطة ةالمجموع

تعلموا بها سواء كانت تعاونية أو تنافسية األثر المطلوب الذي يميزها عـن الطريقـة التقليديـة    

والتي امتـدت لفتـرة   , وقد يعود ذلك إلى ِقصر الفترة الزمنية التي طُبِّقَت بها التجربة, المعتادة

هذه الفترة الزمنية القصيرة وبالتالي لم تحدث الطريقة التدريسية أثرها المطلوب في  ,اًيوم) 24(

علـى سـبيل   (أن أثر التعلم التعـاوني  حيث بينت , وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسات, نسبياً

ترة زمنية طويلة نسبياً تتراوح بـين  ال يظهر بوضوح إال إذا استمر التالميذ في التعلم ف) المثال

ثـم  , ق الطريقة التنافسـية أوالً مع أن اتجاه المتوسطات يشير إلى تفو. إلى عشرة أسابيع خمسة

  . وأخيراً التقليدية, التعاونية

  

إلى تفوق طلبـة   التي توصلت فيها) 1997(تعارض مع دراسة أبو عميرة ت هذه النتيجة  

على نظرائهم في المجموعة , المجموعات التجريبية التي درست بطريقة التعاون وطريقة التنافس

وتتفق معها في الوقت نفسه إذا نظرنا باتجاه متوسـط  . ديةة التي درست بالطريقة التقليالضابط

  .المجموعات كما أشرنا أعاله

مناقشة النتائج المتعلقة بتحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمـي علـى   : ثانياً

  .اختبار الرياضيات

بالصف األول الثانوي العلمي على اختبار مادة الرياضـيات أن   النتائج المتعلقةأظهرت 

فـاق  %) 78.56=م(أداء طلبة الطريقة التعاونيـة   تفيد بأن الطريقةداللة إحصائية لنمط هناك 

في حين لم , %)69.62=م(وبشكل إحصائي أداء نظرائهم الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية 

, %)73.24=م(وطلبة الطريقة التنافسية  %)78.56=م( التعاونية طلبة الطريقة توجد فروق بين

  %).69.62=م(التقليدية وطلبة الطريقة  %)73.24=م(طلبة الطريقة التنافسية  نوال بي

  

أن الطلبة في الصف األول الثانوي العلمي يواجهون مسائل وقضايا بوتفسر هذه النتيجة 

ة عقول مختلفة تتشـارك  وبالتالي فهم بحاجة إلى وجود عد ,وخاصةً في مادة الرياضيات, معقدة
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علـى  ذلك ايجابـاً  مما ينعكس  وتبادل األفكار ,المطروحة ح غزارة األفكارا يتيمم ,لحل المسائل

نظراً لصعوبة مـادة  , وبذلك نراهم يفضلون الدراسة بطريقة التعلم التعاوني, تحصيلهم الدراسي

  .الرياضيات نسبياً مقارنةً بالمواد األخرى

  

ـ  ,والتنافسية, وعلى العكس من الطريقتين التعاونية ب فـي الطريقـة   يكون وضع الطال

, اآلخرينرفاقه بدون مساعدة  المطروحة مشكلةالالطالب وحده في مواجهة  يقف حيث ,التقليدية

, وبالتالي فهو ال تتوفر لديه غزارة األفكار المتوفرة في طريقة التعلم التعـاوني , التنافس معهمأو 

  .دفعه إلى التعلمالتي ت وال روح التحدي والمنافسة المتوفرة في طريقة التعلم التنافسي

  

من هنا نرى أن أداء الطلبة في الطريقة التقليدية كـان أقـل مـن أداء نظـائرهم فـي      

  .المجموعة التعاونية أو التنافسية

  

, )1996(والنجـدي  , )1997(كل من دراسة أبـو عميـرة   تتفق مع نتيجة هذه النتيجة 

 "جوزف زك"و, )2000(لح والفا, )2005(ومفلح , )2006(وسمارة والعديلي , )1998(سمارة و

)Joseph Zisk, 1998( ,ن وسونجش"و" )Chun & Song, 1999(  ,إلى تفوق توصلوا  عندما

  .لتعاونية على الطريقة التقليديةالطريقة ا

الطريقـة   تفـوق  إلى فيها الذي توصل) 2005(مع دراسة المفدى  في حين أنها ال تتفق

وعـوض  , )1999(مع دراسة فـودة  ال تتفق و. البالتقليدية على التعاونية في تحسين أداء الط

الـرحيم  وعبـد  , )2000(وعـوض  , )1999(وريـان  , )1992(ودراسة الشديفات , )2000(

توصلوا إلى عـدم  الذين  )Chun & Song, 1999( "ن وسونجش"ودراسة , )2005(والشكيلي 

يدية فـي التحصـيل   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طريقة التعلم التعاوني والطريقة التقل

  . الدراسي

  

 القدراتأما من حيث النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية والمتعلقة بتفوق أداء طلبة 

, %)59.26=م( والـدنيا  %)74.40=م( المتوسطة أداء طلبة القدرات على%) 84.68=م(العليا 
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%) 59.26=م(الدنيا  على أداء طلبة القدرات%) 74.40=م(أداء طلبة القدرات المتوسطة  وتفوق

 مـن ذوي القـدرات   تعليل هذه النتيجة على أساس استفادة الطلبةفيمكن  .في التحصيل الدراسي

 بدرجة أكبر من طلبـة القـدرات  ) ليديةالتق, التنافس, التعاون( ةالعليا من أساليب التدريس الثالث

التي  ومات والمهارات الكافيةحيث أن الطلبة ذوي القدرات العليا يمتلكون المعل, المتوسطة والدنيا

  .تمكنهم من التعلم بغض النظر عن الطريقة التي يدرسون بها

  

ندما توصال إلى ع, )2001(وهديب , )1996(كل من دراسة النجدي  أيدتها هذه النتيجة

   .المتوسطة والدنيا يل الدراسي على كل من طلبة القدراتالعليا في التحص تفوق طلبة القدرات

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في  الدراسة الحالية نتائجأخرى فقد أظهرت من ناحية 

في الصف األول الثانوي  %)76.69=م( واإلنـاث  %)70.56=م( الذكورالتحصيل الدراسي بين 

البقاء التي تُؤثر يعود السبب في هذه النتيجة إلى طبيعة الفتاة  وقد .لصالح اإلناث وكانت العلمي

وعدم تحملها للمسؤولية الحياتية التي يتحملها الذكر وخاصة عندنا فـي  , لذكرأكثر من ابالمنزل 

فلسطين ذات األوضاع الصعبة اقتصادياً التي تجبر الذكر بشكل خاص على العمل دون األنثـى  

  .تحصيلهاعلى ينعكس إيجاباً  وهذا, مما يتيح لها الوقت الكافي للدراسة

عـديلي  وسمارة وال, )1998(سمارة و, )1996(ي لنجددراسة ا هذه النتيجة أيدتها كل من

توصلوا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصـيل الدراسـي تعـزى     عندما ,)2006(

  .    كانت لصالح اإلناثو ,لمتغير الجنس

  

ـ  فقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية الطريقة والقـدرة أما فيما يتعلق بالتفاعل بين   اًفروق

الطريقـة  ب هذه الداللة تفيد بأن طلبة القدرات العليـا تعلمـوا  , )0.07(حصائية قاربت الداللة اإل

 المتوسـطة  ة القـدرات في حين أن طلب, من الطريقتين التعاونية والتقليدية بشكل أفضلالتنافسية 

  .من الطريقتين التنافسية والتقليدية بشكل أفضلالطريقة التعاونية تعلموا ب الدنيا والقدرات
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أقدر على التحـدي والتنـافس   العليا هم  أن طلبة القدراتسير هذه النتيجة إلى ويمكن تف

ومن ثم التفوق من ذوي القدرات المتوسطة أو الدنيا وذلك المتالكهم المعلومات والقدرات التـي  

في حـين أن الطلبـة ذوي   , من هنا فقد تعلموا بالطريقة التنافسية بشكل أفضل. تمكنهم من ذلك

 تعلموا بشكل أفضل بالطريقة التعاونية ألنهـا أتاحـت لهـم    الدنيا والقدرات, طةالقدرات المتوس

عنـدما   العليـا  لمهارات التي يمتلكها طلبة القـدرات الفرصة لالستفادة من الخبرات واألفكار وا

المتوسطة  طلبة القدرات أن طريقة التعلم التعاوني تجنب عالوة على, عملوا في مجموعة تعاونية

وبالتالي فهـم   ,نافس غير المجدي مع طلبة أقدر منهم على التعلم كذوي القدرات العليالتوالدنيا ا

 ما لـو تعلمـوا  العليا في درتهم على التفوق على طلبة القدراتيحاولون تجنب الفشل بسبب عدم ق

التعلم بطريقة التعلم التعاوني أكثر من الـتعلم بطريقـة    لذلك نجدهم يفضلون .الطريقة التنافسيةب

  .وهذا ما وجدته الدراسة الحالية. تنافس أو الطريقة التقليديةال

  

ا الذين توصلو) 2001(وهديب , )1996(لنجدي دراسة اكل من مع  لم تتفق هذه النتيجة

  . درة المتعلمقالتدريس وطريقة ق في التحصيل تعزى للتفاعل بين إلى عدم وجود فرو

  

  

باختالف الطريقة التـي  عن تحصيل اإلناث نتائج تحصيل الطلبة الذكور أما فيما يتعلق ب

إلى عدم وجود تفاعـل   فقد أشارت نتائج الدراسة الحالية, )التقليدية, التنافس, التعاون(تعلموا بها 

هذه و. أي أن الذكور كاإلناث يتعلمون بأي طريقة تعرض عليهم, والجنس, طريقة التدريسبين 

إذ أنهم لم يتوصـلوا إلـى   ) 2006(ديلي والع وسمارة, )1996(لنجدي ا النتيجة تتفق مع دراسة

  .وجود أثر للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

   

فقد توصـلت   ,والجنس, قدرة الطالب التعليميةالمتعلقة بالتفاعل بين  النتائج ومن حيث

وهذا يفسر بأن الذكور سواء كانوا من , الدراسة الحالية إلى عدم وجود فروق تعزى لهذا التفاعل

من اإلنـاث بغـض النظـر عـن      مالقدرات العليا أو المتوسطة أو الدنيا يتعلمون كنظرائهذوي 

  .قدرتهم
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التي  الطريقةالذكور عن تحصيل اإلناث باختالف تحصيل طلبة  ومن حيث التفاعل بين

هـرت  أظ فقد, )دنيا, متوسطة, عليا( وباختالف قدراتهم, )التقليدية, التنافس, التعاون(تعلموا بها 

أي أن الذكور كاإلناث بغض النظـر   .والجنس, والقدرة, الطريقةتفاعل بين ائج عدم وجود النت

ـ . يتعلمون من طرائق التعليم المختلفة بالدرجة نفسها, عن مستوى قدراتهم األكاديمية د أيـد  وق

هذه النتيجة عندما توصل إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية تعـزى   ) 1996(النجدي 

  .والجنس, والقدرة, الطريقةللتفاعل بين 

  

 المجموعات التجريبية طلبة أن أداء الدراسة الحالية نتائجومن ناحية أخرى فقد أظهرت 

التـي   المجموعة الضـابطة فاق أداء نظرائهم في , )%79.56=م(التي درست بطريقة التعاون 

وعـات  المجمطلبـة  في حين ال يوجد فـروق بـين   , )%69.62=م(درست بالطريقة التقليدية 

المجموعات التجريبية التي درست طلبة و %)79.56=م( التجريبية التي درست بطريقة التعاون

 المجموعات التجريبية التي درست بطريقة التنـافس طلبة وال بين , %)73.24( بطريقة التنافس

  .)%69.62=م(المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية طلبة و %)73.24(

هذه النتيجة في أن طلبة الصف األول الثانوي العلمي بحاجة إلـى طـرق   ويمكن تفسير   

الناتج من ضغط المرحلة التعليمية و ,تدريس جديدة يجدون فيها متنفساً للضغط الذي يعانون منه

 مـن هنـا جـاءت دراسـتهم    . وضغط المواد الدراسية الكثيرة التي يدرسونها, التي يمرون بها

فاعل وتبادل لما فيها من تعاون وت ,تحصيلية أفضل من الطريقة التقليديةبنتائج  بالطريقة التعاونية

لما فيهـا مـن   بنتائج أفضل من الطريقة التقليدية لطريقة التنافسية ودراستهم با, أفكار بين الطلبة

جواً من السـعادة   أضافتا )التعاون والتنافس( فطريقتا. حٍد وفائز وخاسر وإثارة للدافعيةتنافس وت

على العكس من طلبة المجموعة الضابطة التي درسـت   ,انعكسا إيجاباً على أداء الطلبةح والمر

ل وروتين فانعكسا سلباً على أدائهم مقارنةً بأداء نظـرائهم  بالطريقة التقليدية وما يسودها من مل

= مقابـل م , للتنـافس % 73.24= مقابـل م , للتعاون% 79.56= م(في المجموعات التجريبية 

  .)ليديةللتق% 69.62
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التـي توصـلت إلـى تفـوق طلبـة      ) 1997(دراسة أبو عميرة تتفق مع هذه النتيجة 

المجموعات التجريبية التي درست بطريقة التعاون وطريقة التنافس في التحصيل على نظـرائهم  

  . في المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية

  

الصف الخامس األساسي مقابل طلبة الصف مناقشة النتائج المتعلقة بتحصيل طلبة : ثالثاً

  .األول الثانوي العلمي على اختبار الرياضيات

 الصـف وجود فروق في التحصيل الدراسي بين طلبة  الدراسة الحالية إلىنتائج أشارت 

في التعلم %) 73.80=م( األول الثانوي العلميوطلبة الصف  %)45.98=م( الخامس األساسي

وكانـت  , تي درسوا فيها سواء كانت تعاونية أو تنافسية أو تقليديـة بغض النظر عن الطريقة ال

  .طلبة الصف األول الثانوي العلميلصالح الفروق 

  

 ثانوي العلمي يعتبرون هـذا الصـف  أن طلبة الصف األول الويعود السبب في ذلك إلى 

مواطن القوة للتعرف على و ,هملقدراتاً وفحص ,)التوجيهي(مرحلة استعداد للصف الثاني الثانوي 

مما يدفعهم للدراسة بصورة أكبر من طلبـة   ,)التوجيهي(والضعف قبل البدء بالمرحلة الحاسمة 

كما أن إدراكهم ووعيهم ألهمية الدراسة . مما ينعكس على تحصيلهم الدراسي ,الخامس األساسي

سـة  وكـذلك ُيقَـدِّرون الدرا  , والعلم والتفوق يكون أنضج منه لدى الصف الخـامس األساسـي  

  .والتحصيل بشكل أكبر من طلبة الصف الخامس األساسي

  

فروق ذات داللة إحصـائية  وجود الدراسة الحالية  نتائجأظهرت فقد , ومن ناحية أخرى  

)α=0.05(  أول ثـانوي   وأخامس األساسـي  بغض النظر عن الصف سواء كان في التحصيل

وطريقة الـتعلم  , %)60.42=م( ونيطريقة التعلم التعا مفادها أن, لطريقة التدريسعلمي تعزى 

في , %)55.42=م(أدَّتا إلى نتائج تحصيلية أفضل من الطريقة التقليدية , %)60.76=م(التنافسي 

وطريقـة الـتعلم التنافسـي    , %)60.42=م( طريقة الـتعلم التعـاوني   بينجد فروق حين ال تو

  %).60.76=م(
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لتعـاوني يدرسـون بطريقـة    وتفسر هذه النتيجة على أساس أن الطلبـة فـي الـتعلم ا   

, عـال (بمستوى قدرات مختلفـة   المجموعات التي تتكون من ست طالب في المجموعة الواحدة

مما يتيح الفرصة  ,وهذا يعني وجود عدة عقول مختلفة تتشارك لحل المشكلة, )منخفض, متوسط

فـي حـل   حمل معلومة تفيد يبمستوى قدرة عالية لوجود فرد واحد على األقل داخل المجموعة 

لخبرات والمعلومات بين أفـراد  مما يؤدي إلى تبادل األفكار وا ,نجاز الهدف المنشودالمشكلة إل

كما أن الطلبـة فـي الـتعلم التنافسـي      .إيجاباً على تحصيلهم الدراسي ينعكس وهذا, المجموعة

ـ  , فيكونون متحفزين باستخدام أعلى درجات الدقة واالنتباه للتفوق على نظرائهم في نفس الص

على العكس تماماً من الطريقـة التقليديـة فـي    , ناهيك عما يثيره التنافس من تحدي بين الطلبة

وبدون أي نوع , وحده في مواجهة مشكلة بدون مساعدة اآلخرين يكون الفرد أن حيث ,التدريس

قـون  يتفو, وطلبة التعلم التنافسي, وهذا ما جعل طلبة التعلم التعاوني, التحدي والتنافس معهم من

  .على طلبة التعلم التقليدي

  

ويـالرد  "و, )1996(والنجـدي  , )1997(وأيدت هذه النتيجة كل من دراسة أبو عميرة 

عندما توصلوا إلـى تفـوق الطـريقتين التعاونيـة     , )Willard & Gloria, 1979( "وجلوريا

, )2006(يلي وسمارة والعد, )1998(كما أيدت دراسة سمارة , والتنافسية على الطريقة التقليدية

هذه النتيجة عنـدما  , )Joseph Zisk, 1998( "جوزف زك"و, )2000(والفالح , )2005(ومفلح 

نةً بالطريقـة  توصلوا إلى وجود فروق في التحصيل الدراسي لصالح طريقة التعلم التعاوني مقار

الطريقـة  تفـوق  الذي توصل إلى  )Chun & Song, 1999( "ن وسونجش"ودراسة . التقليدية

  .الطريقة التقليدية في بنود االختبار المتعلقة بقسم التطبيقعلى عاونية الت

  

نتيجة خارجة عـن   الذي توصل إلى) 2005(وتعارضت هذه النتيجة مع دراسة المفدى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي لصـالح الطريقـة    حدود المنطق وهي

  .ونيالتقليدية مقارنةً بطريقة التعلم التعا

  



 
 

163

 القدراتذوي  من أن تحصيل الطلبة الدراسة الحالية أيضاً نتائجومن ناحية أخرى بينت 

%) 60.45=م( تحصيل الطلبة من ذوي القـدرات المتوسـطة   تفوق على %)81.80=م( العليا

تفـوق  وكذلك ، لميالصفين الخامس األساسي واألول الثانوي الع كال في %)35.65=م( الدنياو

في التحصـيل   %)35.65=م( الدنيا على طلبة القدرات%) 60.45=م(لمتوسطة القدرات ا طلبة

  .الدراسي

  

لديهم القدرات العليا  راتأن الطلبة ذوي القد كما وضحنا سابقاًويمكن تعليل هذه النتيجة 

, التنـافس , التعـاون (التدريس الثالث  العقلية والتحصيلية التي تمكنهم من االستفادة من طرائق

ومن ثم التفوق تحصيلياً على بقيـه  , الدنيا وأالمتوسطة  بدرجة أكبر من طلبة القدرات )ليديةالتق

  .زمالئهم

  

ندما توصلوا ع, )2001(وهديب , )1996(دراسة النجدي  ويتفق مع هذه النتيجة كل من

المتوسـطة   ن طلبـة القـدرات  العليا في التحصيل الدراسي على كٌل م إلى تفوق طلبة القدرات

  .والدنيا

  

الداللـة   إلى وجـود فـروق قاربـت   فقد أشارت الدراسة الحالية  الجنسأما من حيث 

%) 56.34=م(تفوقن على الذكور  %)61.28=م( أن اإلناثتفيد ب, )0.07(اإلحصائية ومقدارها 

  .والطريقة التي يتعلمون بها, في التحصيل بغض النظر عن الصف الذي يدرسون فيه

  

وعدم , أكثر من الذكرالبقاء بالمنزل التي تُؤثر بيعة الفتاة هذه النتيجة إلى ط ويمكن تفسير

تحملها للمسؤولية االقتصادية بالدرجة نفسها التي يتحملها الذكر وخاصة عندنا في فلسـطين ذات  

والتي تجبر الذكر على العمل دون األنثى مما يتيح لها مجاالً أكبـر  , األوضاع الصعبة اقتصادياً

  .تحصيلهاعلى باً ينعكس إيجاللدراسة مما 
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, )1996(والنجدي , )2005(وجفال , )2004(هذه النتيجة مع كل من دراسة زيان تتفق و

ـ , )2006(سمارة والعديلي , )1998(وسمارة  ذات داللـة إحصـائية فـي     اًعندما وجدوا فروق

روجر جونسون " واتفقت جزئياً مع دراسة, وكانت لصالح اإلناثالتحصيل الدراسي تعود للجنس 

عندما تفوقت اإلناث على الـذكور فـي    )Roger T. Johnson & others, 1985( "آخرونو

  .  وحل المشكالت ,مجالي إدراك الحقائق

    

وجبـر  , )1995(دراسـة عثمـان    كل من معهذه النتيجة من ناحية أخرى  تعارضوت

 ذات داللـة إحصـائية فـي التحصـيل     اًعندما وجدوا فروق, )1999(وريان , )1995-1996(

 .Roger T( "روجر جونسون وآخـرون " وتعارضت جزئياً مع دراسة, الدراسي لصالح الذكور

Johnson & others, 1985(, تفوق الذكور على اإلناث في إكمال أوراق العمـل   الذين وجدوا

  . الخاصة بمجموعة التنافس

  

والنجـار  , )1992(والشـديفات  , )1992(مع دراسة حسن وخطـاب   أيضاً وتعارضت

, )2004(والمواجـدة  , )2004(والحديـد  , )1999(والقلقيلـي  , )1998(والقصيرين , )1998(

عندما توصلوا إلى عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي التحصـيل     , )2000(وبركات 

  .الدراسي تعزى لجنس الطالب

الدراسـة  فقد بينـت   ,وطريقة التدريس, الصفبالتفاعل بين  ومن حيث النتائج المتعلقة

بشكل أفضل %) 78.56=م(أن طلبة الصف األول الثانوي العلمي تعلموا بطريقة التعاون  ليةالحا

في حـين أن طلبـة الصـف    , %)69.62=م(والتقليدية , %)73.24=م(من الطريقتين التنافسية 

بشكل أفضل من الطـريقتين التعاونيـة   %) 50.38=م(الخامس األساسي تعلموا بطريقة التنافس 

وهذه النتيجة تبين أن طريقة التنافس تناسـب طلبـة   %). 41.66=م(قليدية والت, %)45.72=م(

. في حين أن طريقة التعاون تناسب طلبة الصف األول الثانوي العلمي, الصف الخامس األساسي

ونتـائج الصـف   , وهذا ما توصلت له الدراسة أيضاً لدى تحليل نتائج الصف الخامس األساسي

  .ى حدهكٌل عل, األول الثانوي العلمي
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نوي العلمـي  أن الطلبة فـي الصـف األول الثـا    -هذه النتيجةلر يتفسك-قد بينا سابقاً و

فهم بحاجة إلى وجود عدة عقـول   وبالتالي, وخاصة في تعلم الرياضيات, معقدةيواجهون مسائل 

أن الفرصة تكون مواتية لوجود فرد  حيث, مختلفة تتشارك لحل المشكلة مما يتيح غزارة األفكار

معلومة أو فكرة تفيـد فـي حـل     لديه على األقل داخل المجموعةمن ذوي القدرات العليا حد وا

, ذلك إيجاباً على تحصيلهم الدراسـي  مما ينعكس ,والوصول إلى الهدف ,المسألة موضع النقاش

  .التعاوننراهم يفضلون الدراسة بطريقة  وبهذا

  

بـروح  و ,بالدافعية للـتعلم  زونأن طلبة المرحلة األساسية بشكل عام يتمي في حين نجد

كما بينا سابقاً أن الطالب يكون حديث العهد فـي الدراسـة   وذلك  ,المنافسة والتحدي في الدراسة

ما يتلقاه الطالب في هذه المرحلة مـن   وإلى, مما يجعله ُيقبل على الدراسة بكل حب وتنافس أوالً

كما أن طريقـة التنـافس   , واألهل ثانياًِقَبل المعلم  من ي ومعنوي طوال فترة الدراسةتعزيز ماد

تبرز للطالب أهمية أن يكون في المراكز الترتيبية األولى في الصف كدليل على مستواه العلمـي  

ثم يحاول  ,الذي يسبقه بمركز ترتيبي واحد حيث يحاول كل طالب أن يتفوق على زميله, المتفوق

أهالي الطلبة في هذه المرحلة يكـون منصـباً   كما أن اهتمام  .أن يتقدم مركزاً ترتيباً آخر وهكذا

. ه العلمـي كدليل على مستوا زمالئهابنهم تحصيلياً في الصف مقارنةً ببقية ) موقع(على ترتيب 

  .يفضلون الدراسة بالطريقة التنافسية) الخامس األساسي(نرى طلبة هذا الصف , من هنا

الخامس األساسي  الصفطلبة أن تحصيل ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية 

, عليـا ( القدرةعن تحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي باختالف مستوى  إحصائياً يختلف

بأن أداء الطلبة من ذوي القدرات العليا ظل مرتفعاً سواء كانوا  وهذا التفاعل يفيد, )دنيا, متوسطة

أو , علمـوا بطريقـة التعـاون   وسـواء ت , في الصف الخامس األساسي أو األول الثانوي العلمي

حيث أظهروا أنهم يتعلمون بشكل أفضـل مـن نظـرائهم ذوي    , أو بالطريقة التقليدية, التنافس

بشكل ملحوظ  في حين أن أداء الطلبة من ذوي القدرات الدنيا تدهور, القدرات المتوسطة والدنيا

 .ساسيوخاصةً في الصف الخامس األ, عن أداء نظرائهم من ذوي القدرات العليا
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هذه النتيجة من ناحية أن طلبة القدرات العليا يتعلمون في كـل األحـوال    ويمكن تفسير

فـي حـين أن ذوي   , بغض النظر عن الصف الذي يوجدون فيه أو الطريقة التي يتعلمون بهـا 

القدرات الدنيا يختلف حالهم في التعلم وخاصة إذا كانوا في صـف أساسـي ويتعلمـون مـادة     

  . كالرياضيات

  

وتنـاولهم  , كما أن طلبة القدرات العليا يمتلكون القدرة على تنظيم وترتيب طريقة دراستهم

والتمييز بـين  , وتحديد مواطن القوة والضعف في المادة الدراسية, للمواد الدراسية أثناء دراستها

ـ  , دنيااألمور األساسية والثانوية في المادة الدراسية بشكل أفضل من طلبة القدرات المتوسطة وال

, فنرى أن تحصيل طلبة القدرة العليا ظل مرتفعاً في كال الصفين, الذين ال يمتلكون هذه القدرات

, في حين أن تحصيل طلبة القدرات المتوسطة والدنيا تدهور بشكل كبير في كال الصفين أيضـاً 

ـ بسسي بولكن هذا التدهور كان واضحاً بشكل كبير في الصف الخامس األسا ى ب عدم قدرته عل

  .االعتماد على نفسه في الدراسة

  

الصف األول الثانوي العلمي لديهم قدرات وعمليات عقلية ال تتوفر لـدى   حيث أن طلبة

في نظريته حول النمـو المعرفـي أن   " جان بياجيه"حيث يذكر , طلبة الصف الخامس األساسي

تعامـل مـع الرمـوز    قادر على التفكير المجرد بحيث يستطيع أن ي الطالب في المرحلة الثانوية

وبمـا أن  , في حين ال يستطيع طالب الصف الخامس األساسي ذلك, والنظريات وحل المشكالت

مادة التجربة هي رياضيات فطلبة الصف األول الثانوي العلمي هم بالتأكيد أقدر على التفوق فيها 

, زغـول ال(من طلبة الصف الخامس األساسي الذي يقتصر إدراكهم على المحسوسات الماديـة  

   ).231ص, 2003

  

فقد أظهرت النتـائج عـدم    والجـنس , الصفالتفاعل بين النتائج المتعلقة بأما من حيث 

الخامس سواء كانوا في الصف  الذكوروهذا ُيفَسَّر بَِأن الطالب , وجود فروق تعزى لهذا التفاعل

  .نظر عن صفهمبغض الاإلناث من  يتعلمون كنظرائهم األول الثانوي العلميالصف  وأاألساسي 
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, )تقليديـة , تنـافس , تعاون( طريقة التدريسلتفاعل بين كما وأظهرت النتائج المتعلقة با

وكـأن   .عدم وجود فروق تعزى لهـذا التفاعـل  , )دنيا, متوسطة, عليا( وقدرة الطالب التعليمية

عليا أو طريقة التدريس أياً كان نمطها فهي تناسب جميع الطالب سواء كانوا من ذوي القدرات ال

  .أي أن الجميع يتعلم بالطريقة التي تُعطى لهم بغض النظر عن قدرتهم, المتوسطة أو الدنيا

  

وكـأن طريقـة   . والجـنس , طريقة التدريسبينت النتائج عدم وجود تفاعل بين وكما 

أي أن الجميـع  , التدريس أياً كان نمطها فهي تناسب جميع الطالب سواء كانوا ذكوراً أو إناثـاً 

  .بالطريقة التي تُعطى لهم بغض النظر عن جنسهم يتعلم

  

أي  .والقـدرة , والطريقة, الصفعدم وجود تفاعل بين الدراسة الحالية نتائج وأظهرت 

أن طلبة الصف الخامس األساسي كطلبة الصف األول الثانوي العلمي بغض النظر عن مستوى 

  .الدرجة نفسهايتعلمون من طرائق التعليم المختلفة ب, قدراتهم األكاديمية

  

عـدم   أيضاً فقد أظهرت النتائج, والجنس, والطريقة, الصفأما فيما يتعلق بالتفاعل بين 

أي أن طلبة الصـف الخـامس األساسـي     ,لهذا التفاعلتعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

يتعلمـون مـن طرائـق التعلـيم     , كطلبة الصف األول الثانوي العلمي بغض النظر عن جنسهم

  .فة بالدرجة نفسهاالمختل

  

  .نحو الطريقة التدريسيةالتجاه مناقشة النتائج المتعلقة با: رابعاً

 نحو طريقة التدريسمناقشة النتائج المتعلقة باتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي  -1

  .التي تعلموا بها

نحـو   اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسـي لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في 

وهذا يعني أن طلبـة  . تنافسية أو تقليدية سواء كانت تعاونية أوتدريس التي تعلموا بها طريقة ال

مع أن متوسطات أدائهـم تـدل    ,الصف الخامس األساسي لم يفضلوا طريقة تدريس على أخرى

 بدرجة أعلـى مـن الطريقـة التعاونيـة     %)82.33=م( على تفضيلهم للتعلم بالطريقة التنافسية
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ومن المالحظ أن نتائج متوسـطاتهم أدائهـم   . %)79.92=م( يقة التقليديةوالطر, %)78.21=م(

تفضيلهم للطريقة التنافسية ب على مقياس االتجاه تتفق مع متوسطات أدائهم على اختبار التحصيل

  . وهذا يؤكد صدق النتائج. على الطريقة التعاونية والطريقة التقليدية

  

التدريس عن الطريقة التقليدية الروتينية ينشئ  وتفسير هذه النتيجة أن التغيير في طريقة

   .دافعاً لدى الطلبة ألن يحبوا التعلم واإلقبال عليه

  

عنـدما  ,)1998(ويوسـف  , )1996-1995(جبـر   هذه النتائج جزئياً مع دراسةواتفقت 

كيلـي  "واتفقت جزئياً مع دراسة , توصلوا إلى عدم وجود فروق في االتجاه نحو طريقة التدريس

عندما وجد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجـاه  ) Kelly-brian, 1992( "نبراي

  .نحو التعلم التنافسي

  

, )1992(وحسـن وخطـاب   , )1992(في حين تعارضت مع دراسة كل من الشـديفات  

, )2000(والفـالح  , )2000(وعوض , )2000(وبركات , )1998(والنجار , )1996(والنجدي 

 "وينسـتون فوجهـان  "و, )2005(وعبيـدات  , )2005(د الرحيم والشكيلي وعب, )2003(وفوده 

)Winston Vaughan, 2002( , عندما توصلوا وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات

ومع دراسـة  , الطلبة نحو طريقة التدريس ولصالح طريقة التعلم التعاوني مقابل الطريقة التقليدية

التي توصلت إلى تكون اتجاه ايجابي لدى الطلبـة   )Linda & others, 1981( "ليندا وآخرون"

  .كل فرد اتجاه طريقته) الفردية, التنافس, التعاون(في الطرق التدريسية الثالث 

  

نحـو طريقـة    األول الثانوي العلمـي مناقشة النتائج المتعلقة باتجاهات طلبة الصف  -2

  .التي تعلموا بها التدريس

اتجاهات طلبة الصـف  في  )0.08(الداللة اإلحصائية  النتائج وجود فروق قاربت أظهرت

لصـالح الطريقـة التعاونيـة    نحو طريقة التدريس التـي تعلمـوا بهـا     األول الثانوي العلمي

ومـن   .%)67.60=م( الطريقة التقليدية أو, %)72.26=م(ة التنافسي الطريقة عن%) 74.26=م(
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تتفق مع متوسطات أدائهم على اختبـار   اههم على مقياس االتجالمالحظ أن نتائج متوسطاتهم أدائ

لطريقة التعاونية على الطريقـة التنافسـية والطريقـة    هم وتفضيلهم اتفوق الذي أظهر, التحصيل

  .وهذا يؤكد صدق النتائج .التقليدية

  

ويمكن تفسير هذه النتيجة من ناحية أن طريقة التعلم التعاوني قد أشبعت رغبات وميول 

ممـا   ,الثانوي العلمي بدرجة أعلى من الطريقتين التنافسـية والتقليديـة  الطلبة في الصف األول 

  .ويتفوقون في التحصيل لدى استخدامها عن لطريقة التنافسية أو التقليدية, جعلهم يحبونها أكثر

  

, )1992(وحسـن وخطـاب   , )1992(مع دراسة كل مـن الشـديفات   تتفق هذه النتيجة 

, )2000(والفـالح  , )2000(وعوض , )2000(ركات وب, )1998(والنجار , )1996(والنجدي 

 "وينسـتون فوجهـان  "و, )2005(وعبيـدات  , )2005(وعبد الرحيم والشكيلي , )2003(وفوده 

)Winston Vaughan, 2002( ,  عندما توصلوا وجود اتجاه ايجابي للطلبة نحو طريقة الـتعلم

التي  )Linda & others, 1981( "ليندا وآخرون"ومع دراسة , التعاوني مقابل الطريقة التقليدية

, التنـافس , التعـاون (توصلت إلى تكون اتجاه ايجابي لدى الطلبة في الطرق التدريسية الـثالث  

  .كل فرد اتجاه طريقته) الفردية

  

عندما  ,)1998(ويوسف , )1996-1995(جبر  هذه النتيجة جزئياً مع دراسة وتعارضت

-Kelly( "كيلي بـراين "مع دراسة و, ريقة التدريسايجابي نحو طتوصلوا إلى عدم وجود اتجاه 

brain, 1992 (عندما وجد عدم وجود اتجاه ايجابي في االتجاه نحو التعلم التنافسي.  

  

, نحو طريقة التدريس مناقشة النتائج المتعلقة باتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي -3

  .مقابل طلبة الصف األول الثانوي العلمي

اتجاهات طلبة الصف بين  ذات داللة إحصائية وجود فروق الحالية الدراسةنتائج أظهرت 

لدى تعلمهم  واتجاهات طلبة الصف األول الثانوي العلمي نحو طريقة التدريس, الخامس األساسي

لصـالح طلبـة    كانـت  بطريقة التعاون أو طريقة التنافس مقابل الطريقة التقليدية، وهذه الفروق
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فضـلوا الـتعلم   %) 80.25=م(طلبة الصف الخامس األساسي أي أن  .الصف الخامس األساسي

بهذه الطُّرق التعليمية وأحبوها بدرجـة أكبـر مـن طلبـة الصـف األول الثـانوي العلمـي        

  %).71.26=م(

  

ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى طبيعة المرحلة األساسية التي يميل فيها الطلبة إلى إتبـاع    

, وتبعدهم عن الروتين الذي يحصل في الطريقة التقليدية, متلبي رغباتهم وميولهأساليب تدريسية 

ادة في مجموعات يتعاونون مع بعضهم بعضاً مما يضفي جواً من المرح والسـع  فعندما يتعلمون

بطريقة تنافسية يكون فيها للتعزيز المـادي والمعنـوي دوراً    وعندما يتعلمون, أثناء عملية التعلم

, جواً من المشاركة النشطة الفعالة طوال الحصة الدراسـية ضاً عليهم أيهاماً في الدراسة يضفي 

مما يجعلهم  .وجواً من التنافس الذي يحبذه طلبة المرحلة األساسية مقارنةً بطلبة المرحلة الثانوية

  .يحبون التعلم بمثل هذه الطرق عن الطريقة التقليدية

  

الطرق ولكن ليس بدرجـة   أحبوا التعلم بهذه أن طلبة الصف األول الثانوي العلمي ومع

علـى  يكون اهتمامهم وتركيزهم  وربما يعود إلى أن, تفضيل طلبة الصف الخامس األساسي لها

  .لتي تُعرض بهاطريقة اال أكثر منالمادة الدراسية وإتقانها 

  

  :التوصيات: 2

  :بما يلي الباحث وصيي, في ضوء أهداف الدراسة والنتائج التي توصلت إليها

  :للباحثين توصيات: أوالً

والـتعلم التنافسـي مقارنـةً     ,مزيد من البحوث حول أثر التعلم التعـاوني الإجراء  -1

ومدارس أخرى , بالطريقة التقليدية على التحصيل في صفوف ومواد دراسية مختلفة

 .بشكل أكبر في محافظات فلسطين للحصول على نتائج يمكن تعميمها

التي يتعلمون  ةرق التدريسينحو الطُّ مزيد من البحوث حول اتجاهات الطلبةالإجراء  -2

 وخاصةً مقارنة االتجاهات بين صفين دراسيين من مراحـل تعليميـة مختلفـة   , بها

 .بشكل أكبر للحصول على نتائج يمكن تعميمها
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مزيد من البحوث حول أثر التعلم التعاوني والتعلم التنافسي مقارنةً بالطريقة الإجراء  -3

, التطبيقو, الفهمو, التذكر( ر مستويات تعليمية مختلفةباعتباالتقليدية على التحصيل 

وليس التعلم ككل كما كان فـي   ,من وجهه نظر بلوم) والتقويم, والتركيب, والتحليل

 .الدراسة الحالية

إجراء دراسات أخرى للمقارنة بين التعلم التعاوني والتعلم التنافسي بطرق تدريسية  -4

وأسلوب الخـرائط  , واالكتشاف, مشكالتوحل ال, أخرى كالتعلم بواسطة الحاسوب

  .وأثرها على التحصيل, المفاهيمية

  

  :توصيات لواضعي المنهاج: ثانياً

الـتعلم  و ,وخاصة للمرحلة األساسيةالتعلم التنافسي  توصي هذه الدراسة بإدخال طريقة  

فة بشكل إلى المناهج الجديدة في الموضوعات الدراسية كا وخاصة في المرحلة الثانوية التعاوني

  .والرياضيات بشكل خاص, عام

  

  

  

  

  : توصيات لمديرية اإلشراف والتدريب التربوي: ثالثاً

وتوضيح آلية العمل بطريقة الـتعلم  , عقد دورات تدريبية لمديري المدارس والمدرسين -1

حتى يتسنى لهم توفير االحتياجات , واحدٍة منها ٌلالتعاوني والتعلم التنافسي وايجابيات كُ

  .بسهولة ويسر ين المعلم من استخدام هذه الطرائق في عملهلتمك الالزمة

عقد دورات تدريبية للمعلمين حول طريقة التعلم التعاوني وطريقـة الـتعلم التنافسـي     -2

  .سهولة ويسرائق بليتمكنوا من تطبيق هذه الطر

  

  :توصيات للمعلمين: رابعاً
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م التنافسـي فـي المرحلـة    التدريس مع االهتمام باستخدام طريقة الـتعل  تنويع طرائق -1

واستخدام التعلم التعاوني في المرحلة الثانوية وتحديداً مع اإلناث أكثـر مـن   , األساسية

  .لما لهما من آثار ايجابية على التحصيل الدراسي, الذكور

ليتسـنى  التحصيل في حالة التعلم التعـاوني  تقسيم الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة  -2

  .األفكار فيما بينهمللطلبة تبادل الخبرات و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صادر والمراجعالم

  

  .القرآن الكريم -1

 .دار صادر: بيروت, 13المجلد , 3ط). 1994( لسان العرب البن منظور -2

 .2ط). 1972( المعجم الوسيط -3

أثر التعلم بنظام المجموعات التعاونية وحجـم  ). 1999(عصام فهد يوسف , أبو عطية -4

خامس األساسي في مـادة الرياضـيات فـي    المجموعة على تحصيل طالب الصف ال

  .فلسطين: نابلس, جامعة النجاح الوطنية, رسالة ماجستير غير منشورة, محافظة جنين
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تجريب استخدام إستراتيجيتي الـتعلم التعـاوني الجمعـي    ). 1997(محبات , أبو عميرة -5

, امـة والتعلم التنافسي الجمعي في تعليم الرياضيات لدى طالب المرحلـة الثـانوي الع  

 .219-181ص, 44ع , دراسات في المناهج وطرق التدريس

أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في مجموعات صغيرة على ). 2005(زياد , بركات -6

التحصيل الفوري والمؤجل لدى طالبات الصف الثاني األساسي في مـادة الرياضـيات   

 .933-901ص, 4ع , 33المجلد  ,مجلة العلوم االجتماعية, بمدينة طولكرم بفلسطين

أثر استخدام أسلوب التعلـيم الزمـري علـى    ). 2000(لبنه عبد الكريم أحمد , بركات -7

التحصيل الفوري والمؤجل لطلبة الصف الخامس األساسي في مـادة العلـوم العامـة    

جامعة النجـاح  , رسالة ماجستير غير منشورة ,واتجاهاتهم نحوها في محافظة طولكرم

  .نفلسطي: نابلس, الوطنية

). 2005(آمـال ربيـع   , حسام الدين حسين وكامـل , محمد رضا وأبو الهدى, البغدادي -8

 . دار الفكر العربي للطباعة والنشر: القاهرة, التعلم التعاوني

: عمان, طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية). 2003(وليد أحمد , جابر -9

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

أثر التعلم التعاوني في تحصـيل طلبـة الصـف    ). 1996 -1995(ر ديب سم, جبر - 10

 ,التاسع في اللغة اإلنجليزية في مدارس الغوث الدولية في نابلس واتجاهاتهم نحوهـا 

 .فلسطين: نابلس, جامعة النجاح الوطنية, رسالة ماجستير غير منشورة

وجية التعـاون  سـيكول ). 1998( محمد مصطفى , أسماء عبد العال والديب, الجبري - 11

 .عالم الكتب للنشر والتوزيع: القاهرة ,والتنافس والفردية

أثر استخدام التعلم التعاوني فـي التحصـيل   ). 2005(صابرين صالح الدين , جفال - 12

واالحتفاظ ودافعية التعلم في العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي فـي مـدارس   

 .فلسطين: القدس, جامعة القدس, رسالة ماجستير غير منشورة, القدس

التعلم التعاوني في التربية اإلسالمية وأثره في ). 2004(فوزية حسين حرب , الحديد - 13

رسالة ماجستير غيـر  , تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي مقارنة بالطريقة التقليدية

 .السودان: الخرطوم, جامعة الفاشر, منشورة
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سلوب التعلم التعـاوني علـى   أثر أ). 1992(محمد , عبد المنعم أحمد وخطاب, حسن - 14

مجلـة  , تحصيل تالميذ وتلميذات الصف الثاني اإلعدادي في العلوم واتجاهاتهم نحوهـا 

 .142-69ص, 28ع , التربية

الرئاسـة  , التعاون داخل الصف وخارجـه : التعلم التعاوني). 1989(محمد , خطاب - 15

 .األردن: عمان, العامة لوكالة الغوث الدولية

 .فلسطين/نابلس ,المناهج ومعايير تقييمها). 2006(أفنان نظير , دروزه - 16

جامعـة  : نـابلس  ,األسئلة التعليمية والتقييم المدرسي .)2001(أفنان نظير , دروزه - 17

  .النجاح الوطنية

دار : رام اهللا, النظرية في التدريس وترجمتها عمليـاً ). 2000(أفنان نظير , دروزه - 18

  .الشروق للنشر والتوزيع

عـالم الكتـب   : القـاهرة , علم نفس التعلم التعاوني). 2005(محمد مصطفى , الديب - 19

 .للنشر والتوزيع

أثر الـتعلم التعـاوني علـى التحصـيل فـي      ). 1999(عادل عطية إبراهيم , ريان - 20

رسالة ماجستير غيـر  , الرياضيات ومفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة الثامن األساسي

 .فلسطين: القدس, جامعة القدس, منشورة

 ,)التجريـد الصـريح  (البخاري صحيح مختصر ). 1994(أبي العباس أحمد , الزبيدي - 21

 .مكتبة األيمان: المنصورة

 .دار الشروق للنشر والتوزيع: رام اهللا ,نظريات التعلم). 2003(عماد , الزغول - 22

فاعلية إستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية ). 2004(رانيا محمد حامد إسماعيل , زيان - 23

ير الكتابي في اللغة الفرنسـية لـدى تالميـذ المرحلـة اإلعداديـة      بعض مهارات التعب

 .448-444ص , 4ع , 10المجلد  ,دراسات تربوية واجتماعية, بالمدارس التجريبية

رؤية معاصرة لطرق التعلـيم  , استراتيجيات التدريس). 2003(حسن حسين , زيتون - 24

 .عالم الكتب للنشر والتوزيع: القاهرة ,والتعلم

 ,أسسـه واسـتراتيجياته وتطبيقاتـه   , التعلم التعاوني). 2005(ء محمد سنا, سليمان - 25

 .عالم الكتب: القاهرة
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أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في تحصـيل  ). 1998(نواف أحمد حسن , سمارة - 26

الطالب في مبحث الكيمياء العامة العملية للسنة الجامعية األولى فـي جامعـة مؤتـة    

: بيروت, جامعة القديس يوسف, ماجستير غير منشورة رسالة, )1998-1997(باألردن 

 .لبنان

اثر استخدام نمـوذج  ). 2006(عبد السالم موسى , نواف أحمد حسن والعديلي, سماره - 27

قائم على التعلم التعاوني في تحصيل الطلبة في مادة الكيمياء العامة العملية في جامعـة  

 .87-53ص, 47ع, مجلة اتحاد الجامعات العربية, مؤتة في األردن

ية التعلم التعاوني في تنمية فعالية استخدام إستراتيج). 2003(لطيفة صالح , السميري - 28

ارات االجتماعية لدى طالبات كلية التربية في جامعة الملـك سـعود فـي مدينـة     المه

 .54 -13ص, 68ع, 17المجلد , المجلة التربوية, الرياض

). 1996(سـر الخـتم عثمـان    , ليراشد حمد وع, إبراهيم محمد والكثيري, الشافعي - 29

 .   مكتبة العبيكان: الرياض, المنهج المدرسي من منظور جديد

أساسـيات  ). 2006(عبد البـاقي  , عبد الرحمن وأبو زيد, خليل إبراهيم وجامل, شبر - 30

 .دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان ,التدريس

تحصيل طلبة الصف  أثر طريقة التعلم التعاوني في). 1992(يعقوب خلف , الشديفات - 31

جامعـة  , رسالة ماجستير غير منشـورة , العاشر في مادة الجغرافيا واتجاهاتهم نحوها

 .األردن: اربد, اليرموك

طرق تدريس الرياضـيات نظريـات   ). 2001(إسماعيل محمد األمين محمد , الصادق - 32

 .دار الفكر العربي للطباعة والنشر: القاهرة, وتطبيقات

أثر استخدام التعلم التعاوني ). 1997(أمل عبد اهللا , صاونةمحمد سعيد وخ, صباريني - 33

, مجلة جامعـة دمشـق  , في تدريس العلوم على تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي

 .296 -279ص, 2ع , 13المجلد 

أثر استخدام االكتشاف الموجه والتعلم التعـاوني  ). 2005(سمير يونس أحمد , صالح - 34

, 42ع , مجلة القراءة والمعرفـة  ,األساسية لعلم البديع في تحصيل طالب كلية التربية

 .252 - 221ص 
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أساليب التعلم والتعليم وتطبيقاتها فـي البحـوث   ). 2002(عفت مصطفى , الطناوي - 35

 .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة ,التربوية

أثر طريقة التعلم التعاوني في االسـتيعاب القرائـي   ). 2002(عائش ساير , العازمي - 36

رسـالة ماجسـتير    ,طالب الصف السادس االبتدائي في المملكة العربية السعوديةلدى 

 .األردن: عمان, الجامعة األردنية, غير منشورة

فاعليـة إسـتراتيجية   ). 2005(زهية بنت ناصر , أحمد يوسف والشكيلي, عبد الرحيم - 37

-47ص  ,75ع , 19المجلـد  , المجلة التربويـة  ,التعلم التعاوني في المدارس العمانية

61. 

اتجاهات طلبة معلم المجال نحو بعـض أبعـاد   ). 2005(محمد محي الدين , عبيدات - 38

 -10ص , 76ع , 19المجلـد   ,المجلة التربويـة , التعلم التعاوني في الجامعة الهاشمية

44. 

أثر طريقة التعلم التعاوني ونمط الشخصية على ). 1995(محمد يوسف أحمد , عثمان - 39

 .األردن: اربد, جامعة اليرموك, غير منشورة رسالة ماجستير ,التحصيل

الرئاسة العامـة  , أنشطة التعلم التعاوني وأدواته وتطبيقاته الصفية, وصفي, عصفور - 40

 .األردن: عمان, لوكالة الغوث الدولية

أثر استخدام التعلم التعـاوني علـى تحصـيل    ). 2001(عبد العزيز بن سعود , العمر - 41

- 13ص , )80(ع , مجلة رسالة الخليج العربـي  ,ةطالب العلوم في المرحلة الجامعي

48. 

أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في ). 2001(خالد عبد اللطيف محمد , عمران - 42

تدريس الدراسات االجتماعية على التحصيل المعرفي لـدى تالميـذ الصـف الثـاني     

لـة الثقافـة   مج, اإلعدادي وتنمية وعيهم ببعض المشكالت االقتصادية المحيطـة بهـم  

 .  2و  1ع , والتنمية

أثر استخدام العمل فـي مجموعـات وأسـلوب    ). 2000(عفيف حافظ أحمد , عوض - 43

العمل الفردي في تحصيل طلبة السـنة الجامعيـة األولـى فـي مختبـرات األحيـاء       
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: القـدس , جامعة القـدس , رسالة ماجستير غير منشورة, واتجاهاتهم نحو مادة األحياء

 .فلسطين

فاعلية إستراتيجية التعلم التعاوني اإلتقـاني فـي   ). 2000(لطانة بنت قاسم س, الفالح - 44

تنمية التحصيل الدراسي لوحدة الخلية والوراثة واالتجاه نحوها لدى طالبات الصـف  

  .http.www.girls-education.com. األول الثانوي بمدينة الرياض

: عمـان , التدريس الفاعلالمنهاج التعليمي و). 2005(سهيلة محسن كاظم , الفتالوي - 45

 .دار شروق للنشر والتوزيع

التعلم التعاوني وأثره على التحصيل واالتجاه نحو الحاسب ). 2003(ألفت محمد , فودة - 46

, 86ع ,رسـالة الخلـيج العربـي   , اآللي عند طالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود

 .108-85ص

التعاوني والتقليدي فـي تعلـم   قياس أثر كل من األسلوب ). 1999(ألفت محمد , فودة - 47

مجلة جامعة الملك , )دراسة ميدانية(مبادئ الحاسب والبرمجة على طالبات كلية التربية 

 .122 -101ص , 11المجلد , 2سعود العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية 

أثر طريقة التعلم التعاوني في التحصـيل فـي الجغرافيـا    ). 1995(إبراهيم , القاعود - 48

ع , مجلة مركز البحوث التربويـة , الذات لدى طالب الصف العاشر في األردنومفهوم 

 .172 -131ص, 7

أثر استخدام كل من التعلم التعاوني والتعلـيم  ). 1998(بسما ارشيد أحمد , القصيرين - 49

رسالة ماجستير  ,الشخصي في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي للمفاهيم التاريخية

 .األردن: اربد, وكجامعة اليرم, غير منشورة

التعلم التعاوني في التربية اإلسالمية وأثـره  ). 1999(عودة سليمان محمد , القلقيلي - 50

جامعة , رسالة ماجستير غير منشورة, في تحصيل طلبة الصف العاشر في محافظة اربد

 .األردن: اربد, اليرموك

تخدام الحاسوب أثر طريقة التعلم التعاوني باس). 2002(شريفة غازي قويدر , القويدر - 51

 ,في اكتساب طالبات الصف الثامن لمهارات قراءة الخرائط والدافعية لتعلم الجغرافيـا 

 .األردن: اربد, جامعة اليرموك, رسالة ماجستير غير منشورة
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معجـم المصـطلحات التربويـة    ). 2003(علي أحمد , أحمد حسين والجمل, اللقاني - 52

 .لتوزيععالم الكتب للنشر وا: عمان, 3ط, الُمعرَّفة

أثـر طريقتـي الـتعلم التعـاوني والـتعلم      ). 2003(نهاد صالح مخلص , المحتسب - 53

االستقرائي على االستيعاب القرائي في اللغة اإلنجليزية مقارنة بالطريقة التقليدية لدى 

, رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة    ,طالبات الصف الثامن األساسي في مدينة المفرق

 .دناألر: المفرق, جامعة آل البيت

عالم : القاهرة, اتجاهات حديثة في تربويات الرياضيات). 1993(مديحة حسن , محمد - 54

 .الكتب للنشر والتوزيع

: عمان, طرائق التدريس العامة). 2002(محمد محمود , أحمد توفيق والحيلة, مرعي - 55

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع

ضيات لـدى طلبـة   مستوى التحصيل في الريا). 1998(عال , فطين والخليلي, مسعد - 56

التقريـر  "فـي فلسـطين   ) الصف السادس األساسـي (نهاية المرحلة األساسية الدنيا 

  .فلسطين: مركز القياس والتقويم/ وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ,"األولي

دراسة مستوى التحصيل في ). 2002(عال محمد منذر , محمد عثمان والخليلي, مطر - 57

دى طلبة الصف الثامن األساسي في فلسطين للعام الدراسي اللغة العربية والرياضيات ل

  .فلسطين: مركز القياس والتقويم/ وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ,م2000 -1999

دراسة مستوى التحصيل في ). 2000(عال محمد منذر , محمد عثمان والخليلي, مطر - 58

 -1998للعام الدراسي  اللغة العربية والرياضيات لدى طلبة الصف العاشر في فلسطين

 .فلسطين: مركز القياس والتقويم/ وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ,م1999

أثر استخدام التعلم التعاوني فـي  ). 2005(صالح بن سليمان بن عبد العزيز , المفدى - 59

مجلـة القـراءة   , )دراسـة تجريبيـة  (تحصيل طالب الصف الثاني الثانوي لمادة الفقه 

 . 144 - 93ص , 48ع  ,والمعرفة

فاعلية التعلم التعاوني في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي ). 2005(غازي , مفلح - 60

-269ص , 2ع , 21المجلـد  , مجلة جامعة دمشـق , لدى طلبة الصف األول الثانوي

302. 
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دار : رام اهللا, طرق تدريس العلوم المبادئ واألهـداف ). 2001(سعد خليفة , المقرم - 61

 . وزيعالشروق للنشر والت

أمسـية السـيد   , ناجي محمد والجندي, أحمد وقاسم, محمود عبد الحليم وصالح, منسي - 62

مركـز  : اإلسـكندرية , علم النفس التربوي والفـروق الفرديـة لألطفـال   ). 2002(

 .اإلسكندرية للكتاب

سـتراتيجياته  تاريخه وتطوره وا"تعلم التعاوني ال). 2005(وليد بن إبراهيم , المهوس - 63

 .43 -11ص, 4ع , 11المجلد , دراسات تربوية واجتماعية, "سلبياتهوايجابياته و

) خطة كلير(مقارنة بين أثر طريقتي التعليم الشخصي ). 2004(بكر سميح , المواجدة - 64

والتعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مبحث التربية اإلسالمية 
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 الـمـالحـق

  
  
  
  

  

عينة الدراسة لكال الصفين الخامس األساسي واألول الثانوي العلمي موزعةً ): 1(ملحق رقم 

  .والجنس, والقدرة, والصف, الطريقة: وفق المتغيرات المدروسة

  

  الطريقة توزيع عينة الدراسة لكال الصفين وفق متغير

 %النسبة المئوية عدد الطلبة الطريقة

 %35.4 134 التعاونية

 %31.9 121 التنافسية

 %32.7 124 التقليدية

 %100 379 المجموع

  

  توزيع عينة الدراسة لكال الصفين وفق متغير الصف

 %النسبة المئوية عدد الطلبة الصف

 %53.6 203 الخامس األساسي

 %46.4 176 األول الثانوي العلمي

 %100 379 المجموع
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  توزيع عينة الدراسة لكال الصفين وفق متغير القدرة

 %النسبة المئوية عدد الطلبة القدرة

 %28.5 108 عالية

 %45.6 173 متوسطة

 %25.9 98 منخفضة

 %100 379 المجموع

  

  توزيع عينة الدراسة لكال الصفين وفق متغير الجنس

 %المئوية النسبة عدد الطلبة جنس الطلبة

 48.3 183 ذكر

 51.7 196 أنثى

 %100 379 المجموع
 

  ."الكسور العشرية"اختبار التحصيل للصف الخامس األساسي في وحدة ): 2(ملحق رقم 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  للصف الخامس األساسي          " الكسور العشرية"اختبار تحصيلي في وحدة 

  )دقيقة 40( :زمن االختبار                                    )         32: (عالمة االختبار

  ...................................... المدرسة............................  : ...اسم الطالب 

  .يتكون االختبار من أربعة أسئلة أجب عن جميع األسئلة: زي الطالبعزي: تعليمات

  )عالمات 5(              :    رمز اإلجابة الصحيحة فيما يليضع دائرة حول : السؤال األول 
  :يكتب بصورة كسر عشري كما يلي    24 الكسر العادي    -1

                     100  

  0.024    -أ

  2.4  -ب

  24.0 -ج 

  0.24  -د

  :هو  6.006العدد  -2

  .عدد عشري   -أ
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  .كسر عشري  -ب

  .كسر  -ج

  .أجزاء من عشرة آالف  -د

  يكتب بالصورة ؟ تان وخمس وعشرون من ألفالعدد العشري تسعة صحيح ومئ -3

  0.9225     -أ

   62.25   -ب

  9.225   -ج

  225.9   -د

  :هو) 0.89,  0.34,  1.23,   0.28( للكسور العشرية التالية  التنازليالترتيب  -4

  0.89,      0.34,     0.28,       1.23    -أ

  0.89,      0.28,      0.34,      1.23   -ب

  0.28,      0.34,       1.23,      0.89   -ج

  0.28,      0.34,       0.89,      1.23   -د

  :فإن المقسوم عليه يساوي  16.2=   ÷     48.6    -5

  

  2     -أ

   4   -ب

  3   -ج

  5    -د

  

                                                          )عالمات 8(: السؤال الثاني 

      )عالمتان(                 ؟      الموسعة بالكلماتاكتب الكسر العشري التالي بالطريقة  -أ 

  

  *0.8721   =

............................................................................................  

  )عالمات 3(                              .               تب قيمة الرقم الذي تحته خط اك - ب

    
6920.7                               90.678                           140.52                            
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  )عالمات 3(                            .  حول األعداد الكسرية التالية إلى أعداد عشرية  -ج 

235  6                                     4   5                          24  9  
1000                                    10000                           500  

  

  

  

  

                )عالمة 11(                                            : أوجد الناتج فيما يلي: السؤال الثالث 

  

  )عالمتان(                               .................=    28.741+    19.851     -أ 

  )عالمتان(                               .................=   14.32  –  58.982    -ب 

  

  )عالمتان(                                     .................=     100×    2.255   -ج 

  

  )عالمتان(                                   .................=      3.5×     17.6    -د 

  

  )تعالما 3(                        .                           أجد ناتج القسمة وأتحقق -ه 

  

   25.8      ÷5     =.................                       

  

                 )عالمات 8(                                  .اقرأ المسائل التالية وأجب عنها: السؤال الرابع

 120.13كيلوغرام مـن البنـدورة بـاع منهـا      240.25جمع مزارع في اليوم األول  - أ

كم كيلوغراماً أصبح عند المزارع , كيلوغرام 170.35جمع في اليوم الثاني و, كيلوغرام

  )عالمات 4(                                                          في اليوم الثاني؟
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                ؟يناراً دفع األبكم د, دينار 2.35كيلوغرام من التوت سعر الكيلو الواحد    5اشترى أب    -ب

  )عالمتان(            

  

كم كيلومتراً قطعت السـيارة فـي   , ساعات 10كيلومتراً في  450.84قطعت سيارة مسافة  -ج

  )عالمتان(                                                                       ساعة واحدة؟

          

  

  انتهت األسئلة

  مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

  

  

  

  

المتتاليات "اختبار التحصيل للصف األول الثانوي العلمي في وحدة ): 3(رقم ملحق 

 ."والمتسلسالت
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  اختبار تحصيلي في وحدة المتتاليات والمتسلسالت للصف األول الثانوي العلمي

  )دقيقة 50: (بارزمن االخت                                         )50: (عالمة االختبار

  : ..............................المدرسة: .....................................  اسم الطالب

  تعليمات

  .يتكون االختبار من أربعة أسئلة أجب عن جميع األسئلة: عزيزي الطالب 

  

  ) ةعالم 14(               .           ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: السؤال األول 

  :المتتالية هي   -1

  .اقتران مجاله   ح    ومداه مجموعة جزئية من   ح  ) أ

  .اقتران مجاله   ط    ومداه مجموعة جزئية من   ح  ) ب

  .ومداه مجموعة جزئية من   ح*   اقتران مجاله   ط)  ج



 
 

188

  .ومداه مجموعة األعداد الطبيعية*   اقتران مجاله  ح)   د

  

  ......, 9999,  999,  99,  9الحد العام للمتتالية   -2
  1- ن                       ن                      ن                            

   10)  د    1 -  10)  ج    1+  9)   ب    ن 9)   أ
  

  :هو... , 39,  43,  47رتبة أول حد سالب في المتتالية    -3

  12)  د             10)  ج          15)  ب    13)  أ

  

  :للعددين أ ، ب هوالوسط الهندسي   -4

  
  ب× أ     +) د        2)ب× أ )   (ج           ب× أ   )   ب        ب+ أ  ) أ

          2                       2     
  
  
  

  ر            6  
5-                )- 1  (  

    
  2        1= ر           

  
  189 - )  د          21 - )   ج    21    )ب              63   )أ

     64                      64                   64                    64  
  
  :تكافئ     0.34     -6
  

  43 )  د              34 )  ج             34 )  ب              34 )  أ
    100                  99                    101                     100  

  

 93ليكون مجموعهـا  +....  12+  6+  3لحدود التي يلزم أخذها من المتسلسلة عدد ا -7

  :هو

  5)  د      7)  ج      6)  ب    32)  أ
  

  :السؤال الثاني
  )عالمات 6(                                                           99أوجد       )   أ

               لو     ن                            
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  1+ن   10    1=ن                   

  

  )عالمات 6(.      لتشكل متتالية حسابية   11،    17أوساط حسابية بين    3أدخل    ) ب
  

  :السؤال الثالث
 لية هندسية فما هي قيم س، ص، ع هي متتا   1 ، س ، ص ، ع ،   4إذا علمت أن   ) أ

                                      4                                     
  )عالمات 6(.                                                                على الترتيب 

  

  :باستخدام االستقراء الرياضي أثبت أن  ) ب
  

 )عالمات 6(             )1+ ن 2) ( 1+ ن ( ن  =   2ن+ .... +  16+  9+  4+  1
                                                           6  

  

  

  

  :السؤال الرابع

لتـر فـي كـل     4لتر مملوء بالماء ويتسرب منه الماء بمقدار   100خزان ماء سعته   ) أ

  )عالمات 6(    متى ينفد الماء من الخزان؟                                      , ساعة

                                                                 ٍ  
  االرتفاع الذي    6  م ، وكانت ترتد دائما إلى  10سقطت كرة مطاطية من ارتفاع   ) ب

                                                                         10         
  .ن تسكنسقطت منه، جد مجموع المسافات التي قطعتها الكرة قبل أ      

  )عالمات 6(

   انتهت األسئلة

  مع تمنياتي للجميع بالتوفيق
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الكسور "نموذج اإلجابة الصحيحة الختبار الصف الخامس األساسي في وحدة : )4(ملحق رقم 

 ."العشرية
  

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي: السؤال األول

  :اإلجابة

  5  4  3  2  1 رقم الفقرة

  ج  د  ج  أ  د مز اإلجابة الصحيحةر

  

  : السؤال الثاني

   ؟الموسعة بالكلماتبالطريقة ) 0.8721(اكتب الكسر العشري  -أ 

  .ثمانية آالف وسبعمئة وواحد وعشرين من عشرة آالف: اإلجابة

  

  . اكتب قيمة الرقم الذي تحته خط -ب
                      6920.7                90.678             140.52   

                                 
0.0009  0.0200  0.0040  
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  .حول األعداد الكسرية التالية إلى أعداد عشرية -ج 

235  6                                   4   5                        24  9  
1000                                 10000                          500  

  

  

  
  :  أوجد الناتج فيما يلي: السؤال الثالث

  اإلجابة                                                   

  =  28.741+    19.851     -أ 

  

  =   14.32  –  58.982    -ب 

  

  =    100×    2.255   -ج 

   

  =      3.5×     17.6    -د 

  

  .  أجد ناتج القسمة وأتحقق -ه 

   25.8      ÷5    =  

  

  .                   اقرأ المسائل التالية وأجب عنها: السؤال الرابع

, كيلـوغرام  120.13كيلوغرام من البندورة باع منها  240.25جمع مزارع في اليوم األول  -أ

  كم كيلوغراماً أصبح عند المزارع في اليوم الثاني؟, كيلوغرام 170.35وجمع في اليوم الثاني 

  : اإلجابة
  .كيلوغراماً عند التاجر في اليوم األول 120.12=  120.13 – 240.25* 

  .كيلوغراماً أصبح عند التاجر من اليومين 290.47=  170.35+  120.12* 

  

6.235  5.0004  9.048  

48.592  

44.662  

225.5  

61.60  

5.16  
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كم ديناراً دفع األب , دينار 2.35كيلوغرام من التوت سعر الكيلو الواحد    5اشترى أب    -ب

                             ؟

  :اإلجابة
  .ديناراً دفع األب  11.75=  5 × 2.35

  

زجاجـات    10وأراد تعبئتهـا فـي   , كيلوغراماً من زيت الزيتون  160.84اشترى خالد   -ج

  فكم كيلوغراماً تتسع كل زجاجة؟, متساوية السعة

  :اإلجابة
  .كيلومتراً قطعت السيارة في ساعة 45.084=  10 ÷ 450.84

  

  

  

  

  

نموذج اإلجابة الصحيحة الختبار الصف األول الثانوي العلمي في وحدة ): 5(ملحق رقم 

  ."المتتاليات والمتسلسالت"

  

                           . ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :السؤال األول 

  
  7  6  5  4  3  2  1 رقم البند

  د  ب  ج  د أ ج ج الصحيحةرمز اإلجابة

  
  : السؤال الثاني

                                                                          99     أوجد   )أ
               لو    ن                           

  1+ن  10    1=ن                 

  : 1رقم  اإلجابة
99                               99  
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  ) )1+ ن( لو  - ن   لو (             =      ن        لو              
   10       10    1= ن                1+ن    10     1=ن  

                                 

   )100لو  – 99لو (+ .......+)3لو – 2لو (+) 2لو – 1لو (=                           
                               10        10             10        10                         10           10  

  

  100لو  – 1لو=                           
                             10     10  

                            

)10(لو  - 0=                          
2  

                                  10 
  )10(لو 2-=                    

                               10 
   =-2  ×1  

                          = -2 
 
  

    

  :حل آخر

  
   99 لو+ .............  +    3  لو+      2  لو+     1  لو
10   

2       10   3        10   4                          10 100  
  

  ) 99+ .............  +     3  +   2 +    1 ( لو 
10     

2        3        4                          100  

  )    1  (  لو
10    

100  

   2-10  لو= 
     10     
 =-2   
  

  فرع ب: السؤال الثاني

 .                    لتشكل متتالية حسابية   11 ،17أوساط حسابية بين    3أدخل    ) ب
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       17  ,  ×  ,   ×  ,  × ,11  

  17= أ ,   11=  5أوساط حسابية يصبح الحد األخير  ح 3بإدخال  

  د) 1 –ن + (أ =  نح
  

  د) 1-5+ ( 17=  5ح
  

  11= د  4+  17=      
  

   17 – 11= د  4     
  

  6-= د  4     
  

 3-=  د        
              2  
  
   12.5,    14,    15.5:  األوساط الحسابية المدخلة هي ∴
  
  

  :حل آخر
  أ  - ب   =   د            

  ن                      

     
               =11   - 17  

                      4  
          

               = - 6               = -3   
                  4                   2  

  
  
  12.5,  14,  15.5:  األوساط الحسابية المدخلة هي ∴
  
  

  فرع أ: السؤال الثالث
 هي متتالية هندسية فما هي قيم س ، ص ، ع   1 ، س ، ص ، ع ،   4إذا علمت أن   ) أ

                                         4  
                       .                                                 ى الترتيبعل 
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  :اإلجابة
 متتالية هندسية   1 , ع  , ص  , س  ,  4

                           4 

    1=  5ح,     4= الحد األول  أ 

  1-نرأ  =  نح

  
   4ر 4=     1 
 4  
  
   4ر=     1  

  16  
  
    1  +=  ر                   4ر=  4) 1 (

  2                                      2  
  
  
  

   1-= وعندما  ر                                                    1  = عندما  ر 
               2  

  2-= س                                              2=    1 ×  4=  س  ∴ 
                  2  

  1= ص                               1=    1 ×  2=     1 × س  =  ص     
                     2             2  

     
    1- = ع                                     1 =   1 ×  1=   1  × ص= ع   

                2          2      2   
  

  

  فرع ب: ال الثالثالسؤ

 :باستخدام االستقراء الرياضي أثبت أن ) ب
 

           )1+ ن 2) ( 1+ ن ( ن  =   2ن+ .... +  16+  9+  4+  1
                                                           6  

  صحيحة) 1(إثبات صحة خ  - 1   :اإلجابة
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  1=  21= الطرف األيمن                
  1=   ) 1+2( )1+1( 1= الطرف األيسر                

                                          6  
  األيسر         محققة= األيمن  ∴  

  .صحيحة) 1+ك(صحيحة فإن خ) ك(اإلثبات أنه إذا كانت خ -2
  )1+ك2( )1+ك( ك=  2ك+ ........... 4+  1) : ك(خ    

                                                 6  
  

  )3+ك2( )2+ك( )1+ك(=  2)1+ك+ ( 2ك+ ............+  4+  1):  1+ك(خ   
                                                                        6  

  

  2)1+ك+ ( 2ك+ .......... + 4+1= الطرف األيمن 
                 

  2)1+ك(6+  )1+ك2) (1+ك(ك =                
                           6  

                
 2)1+ك( 6) + 1+ك2(ك) (1+ك(=                

                                            6  
                 
  )6+ك 6+ ك +  2ك2) (1+ك(=                

                                 6  
                 
  )6+ ك 7+  2ك2) (1+ك(=                

                               6   
                  
  )3+ك 2) (2+ك) (1+ك(=                 

                                6  
                  

  األيسر=                 

  محققة) 1+ ك (خ  ∴                  
  العبارة أعاله صحيحة ∴              

  

  فرع أ: السؤال الرابع

متى , لتر في كل ساعة 4لتر مملوء بالماء ويتسرب منه الماء بمقدار   100خزان ماء سعته  ) أ

                                                        ينفد الماء من الخزان؟                                  

  

  :اإلجابة
  .ساعة/ لتر 4لتر       يتسرب منه الماء بمقدار  100= السعة 
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  التسرب يمثل متتالية حسابية

  0=  نح     4-= د ,   96=   4 – 100= أ 

  

  د) 1- ن+ (أ =  نح

  

  4- × )  1-ن+ ( 96=  0

  

  96) = 1- ن( 4

  
   24=  1-ن

  

   25= ن 

  .ساعة ينفذ الماء من الخزان 25بعد  ∴

  

  فرع  ب : السؤال الرابع
االرتفـاع الـذي       6  م ، وكانت ترتد دائما إلـى   10سقطت كرة مطاطية من ارتفاع  ) ب

                                       10  .المسافات التي قطعتها الكرة قبل أن تسكن سقطت منه،  جد مجموع
                                            
  

  : اإلجابة
  المسافات المقطوعة تمثل مجموع متسلسلتين هما

  متسلسلة االرتداد+ متسلسلة السقوط 

  أ          وكل منهما متسلسلة هندسية ال نهائية مجموع حدودها 

                                                      
  ر – 1

  :متسلسلة السقوط
                                   10=    ومجموعها  ج           6 = وأساسها  ر      10= حدها األول أ 

    10                             1  -  6    
                                                                              10  

                   
        



 
 

198

  متراً   25=         10×   10=                         10=        
           4                                    4                               
  10  
  

   6=  وأساسها  =     6×    10= حدها األول  أ متسلسلة االرتداد
             10        10  

  
   6=      ج                                      

                                             1 -  6   
                                                 10  

  
  متراً 15=                 10×  6=                      6=           

              4                           4   
             10  

  

   15+  25= مجموع المسافات المقطوعة  ∴

  متراً 40=                                

  

  

  

 .االتجاه نحو طريقة التعاون استبانه): 6(ملحق رقم 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  : ............................المدرسة ..............................     : ...........االسم 

  تعليمات

  : أختي الطالبة/ أخي الطالب

في المربع المقابل لها وتحت الدرجة التي تعكس ) X(اقرأ كل فقرة ومن ثم ضع إشارة 

  .وجهة نظرك في الموضوع
 

 درجات االستجابة الفقرةالرقم

بشكل 

  كبير

)3( 

شكل ب

متوسط

)2( 

بشكل 

 قليل

)1( 
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    .لقد أحببت طريقة التعاون التي تعلمت بها -1

    .ارتحت إلتباع المعلم طريقة التعاون في التدريس -2

كنت أنتظر حصص الرياضيات بشـوق بسـبب طريقـة     -3

 .التعاون التي َدرَّسنا بها المعلم

   

    .دفعتني طريقة التعاون للدراسة -4

    .طريقة التعاون أن أفهم الدرس جعلتني -5

    .شجعتني طريقة التعاون على القيام بواجباتي البيتية -6

استمتعت في الدراسة بسبب طريقة التعاون التـي تعلمـت    -7

 .بها

   

    .رغبت بأن نستمر في الدراسة وفق طريقة التعاون -8

عبرت لزمالئي عن سعادتي بطريقة التعاون التي درسـنا   -9

 .بها

   

عبرت للمعلمين اآلخرين عن سعادتي بطريقة التعاون التي  - 10

 .درسنا بها

   

  
  

 درجات االستجابة الفقرةالرقم

بشكل 

  كبير

)3( 

بشكل 

متوسط

)2( 

بشكل 

 قليل

)1( 

عبرت ألفراد أسرتي عن سعادتي بطريقة التعـاون التـي    - 11

 .درسنا بها

   

عاون أكثر من غيرها مـن  أميل إلى أن أدرس بطريقة الت - 12

 .طرق التدريس عند معلمين آخرين

   

شجعتني طريقة التعاون علـى المشـاركة فـي الحصـة       - 13

  .الصفية

   

     .شجعتني طريقة التعاون على االنتباه للمعلم  - 14

أصبحت الرياضيات بالنسبة لي أكثر سهولة ممـا كانـت     - 15

  .عليه بسبب دراستنا بطريقة التعاون
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أصبحت أكثر ُحباً لمادة الرياضيات بسبب دراستنا بطريقة  - 16

 .التعاون

   

أصبحت أدرس درس الرياضيات قبل غيره من الـدروس   - 17

 .بسبب دراستنا بطريقة التعاون

   

صرت أكثر قُرباً من طالب صفي بعد دراسـتنا بطريقـة    - 18

 .التعاون

   

ستنا بطريقـة  أصبحت أكثر حباً لمعلم الرياضيات بعد درا - 19

 .التعاون

   

    .صرت أحب المدرسة أكثر بسبب دراستنا بطريقة التعاون - 20

  

  

  
 

  

  

 .االتجاه نحو طريقة التنافس استبانه): 7(ملحق رقم 
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  : ...............................المدرسة: .........................................    االسم

  تعليمات

  :تي الطالبةأخ/ أخي الطالب

في المربع المقابل لها وتحت الدرجة التي تعكس ) X(اقرأ كل فقرة ومن ثم ضع إشارة 

  .وجهة نظرك في الموضوع
 

 درجات االستجابة الفقرةالرقم

بشكل 

  كبير

)3( 

بشكل 

متوسط

)2( 

بشكل 

 قليل

)1( 

    .لقد أحببت طريقة التنافس التي تعلمت بها -1
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    .ارتحت إلتباع المعلم طريقة التنافس في التدريس -2

كنت أنتظر حصص الرياضيات بشـوق بسـبب طريقـة     -3

 .التنافس التي َدرَّسنا بها المعلم

   

    .دفعتني طريقة التنافس للدراسة -4

    .جعلتني طريقة التنافس أن أفهم الدرس -5

    .تي البيتيةشجعتني طريقة التنافس على القيام بواجبا -6

استمتعت في الدراسة بسبب طريقة التنافس التـي تعلمـت    -7

 .بها

   

    .رغبت بأن نستمر في الدراسة وفق طريقة التنافس -8

عبرت لزمالئي عن سعادتي بطريقة التنافس التي درسـنا   -9

 .بها

   

عبرت للمعلمين اآلخرين عن سعادتي بطريقة التنافس التي  - 10

 .درسنا بها

   

  
  

 درجات االستجابة الفقرةالرقم

بشكل 

  كبير

)3( 

بشكل 

متوسط

)2( 

بشكل 

 قليل

)1( 

عبرت ألفراد أسرتي عن سعادتي بطريقة التنـافس التـي    - 11

 .درسنا بها

   

أميل إلى أن أدرس بطريقة التنافس أكثر من غيرها مـن   - 12

 .طرق التدريس عند معلمين آخرين

   

تنافس علـى المشـاركة فـي الحصـة     شجعتني طريقة ال  - 13

  .الصفية

   

     .شجعتني طريقة التنافس على االنتباه للمعلم  - 14

أصبحت الرياضيات بالنسبة لي أكثر سهولة ممـا كانـت     - 15

  .عليه بسبب دراستنا بطريقة التنافس

   

    .أصبحت أكثر ُحباً لمادة الرياضيات بسبب طريقة التنافس - 16



 
 

202

رس الرياضيات قبل غيره من الـدروس  أصبحت أدرس د - 17

 .بسبب دراستنا بطريقة التنافس

   

صرت أكثر قُرباً من طالب صفي بعد دراسـتنا بطريقـة    - 18

 .التنافس

   

أصبحت أكثر حباً لمعلم الرياضيات بعد دراستنا بطريقـة   - 19

 .التنافس

   

    .صرت أحب المدرسة أكثر بسبب دراستنا بطريقة التنافس - 20

  

  

  

  

  

  

  

  

  .االتجاه نحو الطريقة التقليدية استبانه): 8(ملحق رقم 
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : ............................المدرسة: .............................................   االسم

  تعليمات

  :تي الطالبة أخ/ أخي الطالب

لمقابل لها وتحت الدرجة التي تعكس في المربع ا) X(اقرأ كل فقرة ومن ثم ضع إشارة 

  .وجهة نظرك في الموضوع

 درجات االستجابة الفقرةالرقم

بشكل 

  كبير

)3( 

بشكل 

متوسط

)2( 

بشكل 

 قليل

)1( 

    .أحب طريقة التدريس التي نتعلم بها -1

    .أرتاح ألتباع المعلم طريقة التدريس التي يدرسنا بها -2
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ق بسبب الطريقة التي يَدرَّسـنا  أنتظر حصص الرياضيات بشو -3

 .بها المعلم

   

    .تدفعني طريقة المعلم في التدريس للدراسة -4

    .تجعلني طريقة المعلم في التدريس أن أفهم الدرس -5

تشجعني طريقة المعلم في التدريس علـى القيـام بواجبـاتي     -6

 .البيتية

   

لتـدريس التـي   استمتع في الدراسة بسبب طريقة المعلم في ا -7

 .يدرسنا بها

   

    .أرغب بأن نستمر في الدراسة وفق طريقة المعلم في التدريس -8

أعبر لزمالئي عن سعادتي بطريقة المعلم في التـدريس التـي    -9

 .يدرسنا بها

   

أعبر للمعلمين اآلخرين عن سـعادتي بطريقـة المعلـم فـي      -10

 .التدريس التي يدرسنا بها

   

  

 درجات االستجابة ةالفقرالرقم

بشكل 

  كبير

)3( 

بشكل 

متوسط

)2( 

بشكل 

 قليل

)1( 

أعبر ألفراد أسرتي عن سـعادتي بطريقـة المعلـم فـي      -11

 .التدريس التي يدرسنا بها

   

أميل إلى أن أدرس بطريقة المعلم في التدريس أكثر مـن   -12

 .غيرها من طرق التدريس عند معلمين آخرين

   

ة المعلم في التدريس على المشـاركة فـي   تشجعني طريق  -13

  . الحصة الصفية

   

     .تشجعني طريقة المعلم في التدريس على االنتباه للمعلم  -14

أعتبر مادة الرياضيات بالنسبة لي سهلة بسـبب طريقـة     -15

  .المعلم في التدريس

   

    .أحب مادة الرياضيات بسبب طريقة المعلم في التدريس -16
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س درس الرياضيات قبل غيره من الـدروس بسـبب   أدر -17

 .طريقة المعلم في التدريس

   

    .تقربني طريقة المعلم في التدريس من طالب صفي -18

    .أحب معلم الرياضيات بسبب طريقته في التدريس -19

    .أحب المدرسة أكثر بسبب طريقة المعلم في التدريس -20

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  .ب كلية الدراسات العليا لوزارة التربية والتعليم لتسهيل مهمة الباحثكتا): 9(ملحق رقم 
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  .كتاب الموافقة من وزارة التربية والتعليم بتطبيق الدراسة): 10(ملحق رقم 
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التي ستُطَبَّق فيها مدارس لجنين الموجهة ل/كتب مديرية التربية والتعليم): 11(ملحق رقم 

 .ثلتسهيل مهمة الباحالتجربة 
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208
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للصف الخامس األساسي في " الكسور العشرية"الخطة الزمنية لتدريس وحدة ): 12(ملحق رقم 

  .الدراسة الحالية
 

  عدد الحصص عنوان الدرس ترتيب الدرس

  2  مراجعة -تمهيد   األول

  3  األجزاء من ألف  الثاني

  2  األجزاء من عشرة آالف  الثالث

  2  نة األعداد العشريةمقار  الرابع

  3  جمع وطرح األعداد العشرية  الخامس

  ضرب األعداد العشرية   السادس

  1000, 100. 10وقسمتها على 
3  

  2  ضرب عدد عشري في عدد صحيح  السابع

  3  ضرب عدد عشري في عدد عشري  الثامن

  2  قسمة عدد عشري على عدد صحيح  التاسع

  2  مسائل وأنشطة  العاشر

  24 المجموع
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للصف األول الثانوي " المتتاليات والمتسلسالت"الخطة الزمنية لتدريس وحدة ): 13(ملحق رقم 

  .العلمي في الدراسة الحالية

  

  عدد الحصص عنوان الدرس ترتيب الدرس

  3  مفهوم المتتالية  األول

  3  المتسلسالت  الثاني

  3  )العددية(المتتاليات الحسابية   الثالث

  3  لمتسلسلة الحسابيةمجموع ا  الرابع

  3  المتتاليات الهندسية  الخامس

  3  المتسلسلة الهندسية المنتهية ومجموعها  السادس

  3  المتسلسلة الهندسية الالنهائية  السابع

  3  االستقراء الرياضي  الثامن

  24 المجموع
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علمي موزعة وفق عينة الدراسة للصفين الخامس األساسي واألول الثانوي ال): 14(ملحق رقم 

  .ودنيا, ومتوسطة, تحصيلهم السابق في مادة الرياضيات إلى قدرة عليا

  

  الصف         

 القدرة

معيار التصنيف  األول الثانوي العلمي الخامس األساسي

 العدد فئة العالمة العدد فئة العالمة كنسبة

 فأعلى% 27 48 100- 94 55 99- 81 عليا

 الوسط% 46 80 94- 80 93 80- 58 متوسطة

 فأدنى% 27 48 80- 50 55 57- 50 دنيا

  

  

  .أسلوب التدريس بطريقة التعلم التعاوني المستخدم في هذه الدراسة): 15(ملحق 

  التعلم التعاوني

  : تعريفه
, طريقة تدريس تقوم على تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة القـدرات 

ويقوم المعلم بتقديم األفكار , طالب) 7-6(لواحدة من بحيث يتراوح عدد الطالب في المجموعة ا

ثم يقوم الطلبة متعـاونين بـأداء الواجبـات والمهمـات     , الرئيسية في الدرس في بداية الحصة

المطلوبة منهم إلى أن ينجح جميع أعضاء المجموعة في فهم وإتمام المهمة أو المهـام وتحقيـق   

ويحدد لكل فـرد  , موعة قائد يدير عمل المجموعةويكون للمج, الهدف مع مراعاة الوقت المحدد

حيث يتبادل الطلبة األدوار فيما بينهم في نهاية كل مهمـة تعليميـة   , في المجموعة دوٌر يقوم به

  .ويختتم المعلم الحصة بنظرة شاملة للدرس تتضمن خالصة المعارف المقدمة, )درس تعليمي(

  

  :دور المعلم
  -:قبل الدرس: أوالً

بناًء على تحصيله ) ضعيف, متوسط , متفوق(الطلبة في الصف إلى تحديد مستوى  -1

  .في مادة الرياضيات في الصف السابق

تقسيم الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة التحصيل بحيث تتكون كل مجموعة من  -2

 .ستة إلى سبعة طالب تشتمل على المستوى المتفوق والمتوسط والضعيف

 .تعين أعضاء المجموعة -3
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ل مجموعة يختاره الطلبة لتسـهيل عمليـة التواصـل بـين المعلـم      تحديد اسم لك -4

 .والمجموعات مع بعضها البعض من جهة ثانية, والمجموعات من جهة

إعطاء كل عضو في المجموعة دور خاص يقوم به في مجموعته مع شرح مهامـه   -5

وذلك من خالل بطاقـات تعلـق   ) الضابط, الحكم, المشجع, المقرر, المنظم, القائد(

 .صدر الطالبعلى 

 -ويعرض المعلم لوحات جداريه , إعالم أعضاء كل مجموعة بمهامهم أو أدوارهم -6

 .تبين الدور ومهامه -تثبت في الصف 

 .إعداد المواد والوسائل التعليمية الالزمة -7

تقديم فكرة للطلبة عن التعلم التعاوني وتطبيق تجربة بسيطة علـى مجموعـة مـن     -8

  .الطلبة أمامهم كنموذج يحتذى به

  

  -:أثناء الدرس: ثانياً

 .التحديد الواضح ألهداف كل درس في بداية الحصة -1

 .إعطاء الطلبة شرح واضح للمهمة المراد تعلمها -2

 .إعطاء الطلبة مهمة تتمثل بسؤال أو بمشكلة أو مسألة للحل -3

الطلب من أعضاء كل مجموعة التعاون في اإلجابة عن السؤال أو حـل المشـكلة أو    -4

 .رس كٌل منهم دورهوأن يما, المسألة

والتدخل لتقديم المسـاعدة فـي   , مراقبة وحث التفاعل بين القائد أعضاء كل مجموعة -5

وتعلـيم المهـارات ذات الصـلة    , كاإلجابة عن األسئلة(المهمة المنوطة وقت الحاجة 

 .أو مهارات العمل في مجموعات, أو لزيادة مهارات الطلبة التفاعلية, )بالمهمة

  

  -:سبعد الدر: ثالثاً

  .إتاحة الفرصة ألعضاء كل مجموعة لمناقشة ما توصلوا إليه من حلول -1

 .حل المهمة جماعياً على السبورة بمتابعة المعلم عن طريق قائدهم -2

إعطاء التغذية الراجعة للمجموعات بتوضيح أين كانت جوانب القوة وأين كانت جوانب  -3

 .الضعف لديهم

  

  -:في نهاية الحصة: رابعاً
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 .ت له كل مجموعة من آراء وأفكار عن طريق قائدهمعرض ما قد توصل -1

 .إعطاء ملخص عام لما توصلت له جميع المجموعات في حل المشكلة -2

يتبادل أعضاء المجموعة األدوار فيما بينهم بعد انتهاء المهمة التعليمية وتكليفهم بمهمـة   -3

  .جديدة

  .لتعاونيإعادة ترتيب الغرفة الصفية كما كانت قبل التعلم بطريقة التعلم ا -4

  :دور أعضاء المجموعة
  -:األدوار العامة: أوالً

  .التفاعل في إطار العمل الجماعي التعاوني - 11

 .اإلسهام بوجهات نظر وأفكار تنشط الموقف التعليمي - 12

 .مساعدة القائد ألعضاء مجموعته الضعفاء - 13

 .مشاركة أعضاء كل مجموعة في تقديم المعلومات وحل المشكلة المطروحة - 14

 .مجموعة نقد األفكار المطروحة من قبل بعضهم البعضتقبل أعضاء ال - 15

مساهمة كل عضو في المجموعة في التعبير عن آرائه ووجهة نظره فـي حـل    - 16

 .المشكلة المطروحة

 .احترام كل عضو لوجهة نظر زميلة في المجموعة نفسها ومناقشتها بموضوعية - 17

 .تحفيز القائد ألعضاء مجموعته على األداء بشكل أفضل في كل مرة - 18

تعزيز القائد ألعضاء مجموعته في االنجاز وتوجيههم في حالة اإلخفاق بمساعدة  - 19

 .المعلم

  .االحتفاظ بالعالقات الطيبة وااليجابية بين األفراد - 20

  

  -:األدوار الخاصة: ثانياً

 .ويتمثل دوره بما يلي -: Leader القائد -1

 .قيادة الحوار وحض الجميع على المشاركة •

 .مهمةالتأكد من فهم الجميع لل •

 .تنظيم عملية طرح األسئلة واإلجابة عنها بين أعضاء مجموعته •

 .أخذ الحلول المتفق عليها ورفعها للمعلم •

  .تعزيز االنجاز وتوجيه الفشل •

  .التأكد من التبادل الصحيح لألدوار بين أعضاء مجموعته في نهاية كل مهمة تعليمية •
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 . حيث يتولى ما يلي -:Organizer المنظم -2

  .   ن بإزالة بقايا الحصة السابقة وبقايا حصة الرياضياتتنظيم المكا •

 .ترتيب الغرفة الصفية وطريقة جلوس الطلبة قبل حصة الرياضيات وبعدها •

 .إحضار المواد واألدوات الالزمة للدرس ألداء المهام •
 
 بحيث يقوم  -:Recorder الكاتب أو المقرر -3

  . كتابة ما تتوصل إليه الجماعة من نتائج وإجابات •

 .قراءة ما تم التوصل إليه لبقية أعضاء المجموعة •

  .قراءة ما تم التوصل إليه للمعلم ولبقية المجموعات •
 

 ووظيفته  -:Encourager & Critic المشجع الناقد -4

مع توجيه النقد البناء , يستحسن ويمتدح ما يقوله وما يتوصل إليه أعضاء الجماعة لفظياً  •

  .بلباقة إلى ما يدور داخل الجماعة

 .تشجيع جميع أفراد المجموعة على المشاركة في حل المهمة الموكلة إليهم •
 
 .يحدد خطأ أو صحة الحل - :الحكم -5
 
  بويقوم  -:Monitor )المراقب(الضابط  -6

  .تنبيه أعضاء المجموعة بخفض الصوت لتفادي حدوث الضوضاء داخل الفصل •

  .وقت المحددتوجيه انتباههم إلى ضرورة االنتهاء من المهمة قبل انتهاء ال •
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  .أسلوب التدريس بطريقة التعلم التنافسي المستخدم في هذه الدراسة): 16(ملحق 

  التعلم التنافسي

  :تعريفه
ويقـوم المعلـم   , طريقة تدريس تقوم على أساس تحديد المعلم لألهداف المراد تحقيقهـا 

إيجاد الحلول لها ليحـاول كـلٍ    ثم يوكل إليهم مهام يتنافسون في, بشرح المهمة التعليمية للطلبة

ويبين المعلم للطالب في كل مهمة تعليمية , منهم تحقيق الهدف بشكل أفضل وأسرع من اآلخرين

مستعيناً ببطاقات ُأعدت لهـذا  ..) الثالث, الثاني, األول(تتم خالل الحصة الدراسية من كان منهم 

علـى  ..) الثالث, الثاني, األول(ب وفي نهاية كل حصة يقوم المعلم بترتيب أسماء الطال, الغرض

المهام بالدقة والسرعة التـي مكنـتهم مـن     الوحة المراكز مع تقديم التعزيز للطلبة الذين أنجزو

  .التفوق على اآلخرين

كأن يطرح عليهم مسألة حسابية ويطلب منهم حلها ضمن فترة زمنية معينة ليبرز مـن  

  .بشكل صحيح وبسرعة أعلى هو األول والثاني والثالث الذي تمكن من حلها

  :دور المعلم
  .قبل الدرس: أوالً

بناًء على تحصيله في ) ضعيف, متوسط, متفوق(تحديد مستوى الطلبة في الصف إلى  -9

 .مادة الرياضيات في الصف السابق

ترتيب الطلبة وفـق تحصـيلهم فـي الصـف السـابق إلـى األول والثـاني         - 10

 .الخ....والثالث

يتطلب منهم التنافس في أدائها لكي نفند مـن هـو   التوضيح لهم أن حل المهمة  - 11

 .الخ بناًء على التعلم الجديد...األول والثاني والثالث

 .إعداد الوسائل والمواد الالزمة المعينة - 12

إعداد البطاقات الرقمية المخصصة لترتيب الطلبة في كل مهمة تعليمية خالل  •

  .الحصة وفق سرعة اإلنجاز وصحته

, توضع فيها بطاقات تحمل أسماء طلبـة الصـف   إعداد لوحة جيوب مرقمة •

لتسهيل عملية ترتيب الطلبة في نهاية الحصة وفق سرعتهم في إنجاز المهمة 

 .   وصحتها



 
 

220

التوضيح للطلبة أن التقييم سيتم على أساس مقارنة عمله أو أداءه مع أعمـال أو   - 13

 .أداء باقي الطالب

  .اآلخرينالتأكيد على الطلبة بعدم تقديم المساعدة للطالب  - 14

  

  .أثناء الدرس: ثانياً

  .التحديد الواضح ألهداف كل درس في بداية الحصة -1

 .إعطاء شرح واضح للمهمة المطلوبة من الطلبة -2

 .إعطاء مهمة للطلبة تتطلب اإلجابة عن سؤال أو حل مشكلة أو مسألة -3

اطلب من الطلبة أن يعمل كل منهم بشكل فردي يتنافس فيه مـع اآلخـرين إلنهـاء     -4

 .الموكلة إليهم وبشكل أسرع وأدق من الطالب اآلخرين المهمة

 .عدم إعطاء المعلم أي طالب معونة أو تلميح أكثر من الطالب اآلخرين -5

 .التوضيح للطلبة بإهمال أي تعليقات يسمعها من الطالب اآلخرين -6

 .التوضيح للطلبة بأن المعونة والمساعدة تطلب من المعلم فقط -7

 .ى اإلنجاز إلشعال التنافس بينهمتشجيع الطلبة في كل مهمة عل -8

حل المهمة جماعياً على السبورة بمتابعة المعلم والتأكيـد علـى الطلبـة بتصـحيح      -9

 .األخطاء

تعزيز الطلبة الذين عملوا بمفردهم وأدوا العمل بشكل أفضل وأسرع في نهاية كـل   - 10

ن األول مهمة تعليمية بالمقارنة بزمالئهم في الصف ككل عن طريق ترتيبهم تنازلياً م

 .إلى الثاني وحتى نهاية المجموعة

  

  .بعد الدرس: ثالثاً

  .تبديل مراكز الطلبة على اللوحة الجدارية في نهاية كل حصة -1

تقديم التعزيز المادي والمعنوي للطلبة الذين حصلوا على المراكز الخمس األولى في  -2

  .نهاية كل أسبوع

  

  : دور الطالب
  .سرعة قبل اآلخرينبذل الجهد إلنهاء المهمة بإتقان وب -6

 .العمل بشكل فردي وعدم تقديم المساعدة لآلخرين -7
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 .طلب المساعدة من المعلم فقط -8

 .بذل الجهد في كل مهمة للتنافس مع زمالءه لتغير موقعه على لوحه المراكز -9

التنافس بقوة في كل مهمة يطرحها المعلم على الطلبة وعـدم اإلحبـاط بسـبب     - 10

 .يع المراكز في اللوحةاإلخفاق ألن ذلك سيؤثر على توز
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, نماذج من إجابات الطلبة على اختبار التحصيل للصف الخامس األساسي): 17(ملحق رقم 

  .واختبار التحصيل للصف األول الثانوي العلمي

  



 
 

223

  



 
 

224

  
  



 
 

225

  
  



 
 

226

  
  



 
 

227

  
  



 
 

228

  
  



 
 

229

  
  



 
 

230

  



 
 

231

  
  



 
 

232

  
  



 
 

233

  
  



 
 

234

  
  



 
 

235

  
  



 
 

236

  
  



 
 

237

  
  



 
 

238

  
  



 
 

239

  
  



 
 

240

  
  



 
 

241

  
  



 
 

242

  
  



 
 

243

  
  
 



 
 

244

التدريس بنماذجها ابات الطلبة على استبانه االتجاه نحو طريقة نماذج من إج): 18(ملحق رقم 

  .)التعاون والتنافس والتقليدية(الثالثة 
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Learning by the Cooperation and Competition Methods 
 and their Effects on Students' Achievement in Mathematics both at 

the Fifth and Eleventh Grades,  
 and their Attitudes towards each Method 

By 
Mohammad khalil Fayed 

Supervised by 
Prof. Afnan Darwazeh 

 
Abstract 

 
This study investigated the effect of cooperative and 

competitive learning methods, on the academic  achievement of the 
fifth-grade students and the scientific first secondary grade students 
in mathematics as compared to traditional learning method, and the 
recognition of their attitudes towards the method of their learning. 
To achieve this purpose, the researcher used a random sample that 
consisted of (203) male and female from the fifth grade students, 
and (176) male and female from the students of the scientific first 
secondary grade in Jenin city. They were divided into three groups: 

 
1- A first experimental group: studied by the cooperative 

method, and consisted of four sections: two fifth-grade sections 
(male section and female section), and two scientific-first grade 
sections (male section, and female section). 

2-A second experimental group: studied by the competitive 
method, and consisted of four sections: two fifth-grade sections 
(male section and female section), and two scientific-first grade 
sections (male section, and female section).  

3-The control group: studied by the traditional method, and 
consisted of four sections: two fifth-grade sections (male section 
and female section), and two scientific-first grade sections (male 
section, and female section). 

 
The groups which were taught by the cooperative method 

were divided into groups in which students cooperate in doing their 
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homework and the required tasks until all group members 
succeeded in understanding, completing and achieving the goal.  

 
In the groups which were taught by the competition method, 

students competed individually to achieve the goal. 
 
Concerning the third group and which were taught by the 

traditional method, it was a control group and continued in the usual 
method, and didn't change as its counterparts in the experimental 
groups which were taught in the cooperative method or in the 
competitive one. 

 
The experience continued for (34) days with (24) periods for 

each grade. By the end of the experiment, two test were applied on 
all sample groups: the first for the fifth grade consisted of (16) 
sections: an objective and essay section. The second was for the 
scientific first secondary grade consisted of (13) sections: an 
objective and essay section. The researcher distributed also a 
questionnaire consisted of (20) sections to measure the students’ 
attitudes towards the educational method. The researcher noticed 
the following: 
 
Firstly: Results of the achievement test. 

1- The results of the fifth grade achievement: 
• There are statistical differences at (α=0.05) attributed to the 

method variable, and it was in the favor of competitive 
method over the traditional method, whereas no differences 
were between the competitive method and the cooperative 
one, neither between the cooperative method and the 
traditional method. 

• There are statistical differences (0.00001) attributed to the 
ability variable, in favor of the students of the higher ability 
over the students of intermediate and lower abilities, and also 
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in favor of the intermediate ability over the students of the 
lower ability. 

• There are differences approached the statistical evidence 
(0.09) attributed to interaction between the method and sex. It 
means that the females learned more in the competitive 
method than the males, whereas their performance didn't 
differ from the performance of the male when learning in the 
cooperative method or the traditional method.  

•  There are no statistical differences at (α=0.05) due to the sex 
variable, and the interaction between the method and the 
ability, and the interaction between the ability and the sex, 
and the interaction between the method and the ability and the 
sex . 

• Regarding comparing the control and experimental groups, 
there are no statistical differences at (α=0.05). Though 
averages showed the priority of competitive method over the 
cooperative and traditional methods. 
 

2-  The results of the first scientific secondary grade 
achievement test: 

• There are statistical differences (0.05) attributed to the 
method, and it was in favor of cooperative method over the 
traditional method, whereas no differences were found 
between the cooperative method and the competitive one, and 
between the competitive method and the traditional method. 

• There are statistical differences (0.00001) attributed to the 
ability variable, in favor of the students of the higher ability 
over the students of intermediate and lower abilities, and also 
in favor of the students of the intermediate ability over the 
students of the lower ability. 

• There are statistical differences (0.04) attributed to the sex 
variable in favor of the females over the males. 
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• There are differences approached the statistical evidence 
attributed to the interaction between the method and the 
ability. It means that the competitive method suits the students 
of higher ability rather than the cooperative and traditional 
method. It also shows that the cooperative method suits the 
students of intermediate and lower abilities rather than the 
competitive and the traditional method. 

•  There are no statistical differences at (α=0.05) attributed to 
the interaction between the method and the sex, or the 
interaction between the ability and the sex, or the interaction 
between the method, the ability and the sex. 

• There are statistical differences (0.02) between the 
experimental groups and the control group. it was in favor of 
the experimental groups which were taught in cooperative 
method over the control group which were taught in 
traditional method. over there are no differences between the 
experimental groups which were taught in cooperative 
method and the experimental groups which were taught in 
competitive method, neither between the experimental groups 
which were taught in cooperative method and the control 
group which were taught in traditional method. 
 

3-  Results of the achievement for the fifths grade against the 
scientific first secondary grade: 

• There are statistical differences (0.00001) attributed to the grade 
variable in favor of the students of the scientific first secondary grade 
against the fifth grade students. 

•  There are statistical differences (0.01) attributed to the method 
variable, where the method of the cooperative and competitive 
learning excelled in achievement over the traditional method, and 
there are  no differences between the cooperative and competitive  
methods. 
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• There are statistical differences (0.00001) attributed to the ability 
variable in favor of the students of the higher ability over the 
students of intermediate and lower abilities, and also in favor of the 
students of the intermediate ability over the students of the lower 
ability. 

• There are differences approached the statistical evidence (0.07) 
attributed to the sex, and it  was in favor of the females over the 
males. 

• There are statistical differences (0.04) attributed to the 
interaction between the grade and the method. The students of 
the scientific first secondary grade learned in the cooperative 
method better than the competitive method and the traditional 
method, whereas the students of the fifths grade learn in the 
competitive method better than the cooperative method and 
the traditional method. 

• There are statistical differences (0.00001) attributed to the 
interaction between the grade and the ability. While the 
performance of the students from the higher ability remained 
high in the two grades regardless of the teaching method, 
While the performance of the students from the lower ability 
descended noticeably in the two grades, especially in the fifth 
grade, which appears as: fifth grade m=15.28%, and the 
scientific first secondary grade m= %58.98 . 

• There are no statistical differences at (α=0.05) attributed to 
the interaction between the method and the ability, or the 
interaction between the grade, the method and ability, or the 
interaction between the grade and the sex, or for the 
interaction between the method and the sex, or for the 
interaction between the grade, the method, and sex. 
Secondly: Results of a questionnaire attitudes towards the 

educational method 
• There are no statistical differences at (α=0.05) in the attitudes 

of the fifth grade students towards the teaching method at 
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their learning whether by the cooperation method or the 
competition method or the traditional method. 

• There are differences approached the statistical evidence 
(0.08) in the attitudes of the students of the scientific first 
secondary grade towards the teaching method. They preferred 
the cooperation method to the competitive method or the 
traditional method. 

• There are statistical differences (0.00001) in the attitudes 
towards the educational method attributed to the grade 
variable, where of the fifth grade students preferred the 
educational method which they learned by more than the 
scientific first secondary grade students. There was no 
difference in preferring the cooperative over the competitive 
or the traditional methods . 

 
The study recommends the teachers to vary their teaching methods, 

with the concentration on the competitive method in basic stage, and the 
cooperative learning methods in secondary stage in studying math's. It also 
recommends other researchers to carry out more researches about the 
cooperative learning methods and the competitive learning in different 
grades and different educational stages, and different subjects of education 
other than mathematics. 

 

 
 

  




