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الفصل األول
اوال -مشكمة البحث وأىميتو

إن التطور الذي حصل في المجتمعات في اآلونة األخيرة أدى إلى ظيور

أساليب وطرائق جديدة في التدريس واستنادا إلى األبحاث التربوية وعمم النفس
الحديث التي أخذت في حساباتيا االزدياد لوعي المدرسين ورغبتيم إلى استبدال

النمط التقميدي في عممية التعميم وايجاد نوع من أنواع التعمم يتالئم مع التطور
العممي والتطور التكنولوجي الكبير جعل من العالم الواسع عممية صغيرة يمكن

اجتيازىا بأسرع واقل جيد مما سيل االنفتاح الجديد في العالم ضمن ذلك التطور

ىي طرق وأشياء تعميمية تيدف إلى الرقي في عميمة التعمم إلى ارقي مستوياتيا
ومن ىذه الطرق التعميم التعاوني (احمد ,توفيق )1975,

ومن المالحظ إن مؤسساتنا التربوية والعممية في الوطن العربي ما زالت تعتمد

الطرائق التربوية والتعميمية التقميدية وان عدم استخدام الطرق الحديثة الفعالة
أدى إلى تدني أداء الطمبة وتدني تحصيميم الدراسي وىذا ما أكده ( زيتون 1994

)والذي يرى "ان التحصيل بوجو عام والعممي بوجو خاص ,في تراجع نسبي في
مختمف المراحل الدراسية ( .زيتون  ,1994,ص)50-47
إذ إن التعميم التعاوني ىو إحدى طرائق التدريس التي جاءت بيا الحركة

التربوية المعاصرة وأثبتت الدراسات أثرىا االيجابي في التحصيل الدراسي لمتالميذ
وميارات العمل الجماعي التي ليا األثر األكبر في الوقت الحاضر والمستقبل (
الحيمة ,محمد محمود ,

,1999ص )329وقد أشار جابر إلى أسموب التعميم

التعاوني قد تأثر بأفكار (جون ديوي  )1916 ,التي جاءت في كتابو الديمقراطية

والتربية(  ) Democracyand educationإذ يقول" إن حجرة الدراسة يجب
ان تعكس ما يجري في المجتمع  ,وان تعمل كمختبر لتعمم الحياة اليومية "  ,ولقد
اقتضى فكر جون ديون ان يوفر المدرسون في صفوفيم وبيئاتيم التعميمية نظاما

اجتماعيا وبعمميات عممية وان يثير دوافع الطمبة لمتعمم متعاونين ولينظروا في
المشكالت االجتماعية اليومية واىتماميم بالتعمم في مجموعات صغيرة لحل
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المشكالت وان يتعممون في ما بينيم من خالل تفاعميم مع بعضم (جابر عبد
الحميد  ,1991 ,ص )84ىذا وقد ظير االىتمام بالتعمم التعاوني في بداية
الثمانينات وزاد االىتمام بو كإستراتيجية في التسعينات ويعود ذلك إلى إمكانية
استخدامو كبديل لمتعمم التقميدي الذي يؤدي إلى التنافس بدل من روح التعاون .

وال ينفي التعميم التعاوني التنافس بين الطمبة وانما إلى العمل الجماعي وتنظيمو
فيما بينو ( ,أبو سرحان  ,2000,ص)182
ولقد أكدت اغمب الدراسات األثر االيجابي لمتعمم التعاوني في االتجاه الصحيح
وبناء الثقة بالنفس وفي بناء اتجاه جيد نحو الزمالء والمدرسة .

كما أكدت بان الطمبة الذين يتعممون بيذا األسموب يصبح لدييم حب اكبر لذوييم
مما يؤدي إلى تحسن صحتيم النفسية ونموىم العاطفي والعالقات االجتماعية
ألنيم يعممون عمى تحقيق ىدف مشترك مسئولون جميعيم عمى تحقيقو
() Manningd,p:123

وليذا يتضح لمطمبة في التعمم التعاوني دو ارً نشيطاً ضمن ظروف اجتماعية

تختمف عن الظروف الصفية المدرسية والتي تكون فييا التالميذ عادة متمقين
المعمومات بسمبية ,تتركز نشاطاتيا التعميمية عمى العمميات الذىنية اإللية

البسيطة المتضمنة الحفظ والتمقين في الجوانب المعرفية التي ال تتجاوز عمميات

الفيم وفق تصنيف بموم المعرفي  ,ومن ىنا جاءت أىمية تحديد ىذه اإلستراتيجية
في صيغة دور متميز لمطمبة ضمن الجماعة وفي التعاون مع خبرات استقصائيا

بحيث تجعل ذىناً نشطا وفق ظروف جماعية  ( .قطامي ,1998,ص)226
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ثانيا-أىدف البحث
ييدف البحث الحالي الى
1ـ التعرف عمى اتجاىات مدرسي المواد االجتماعية نحو التدريس بأسموب التعمم
التعاوني في المدارس الثانوية
2ـ التعرف عمى اتجاىات مدرسي المواد االجتماعيو تبعا لمتغير الجنــــس ( الذكور
ـ اإلناث )

حدود البحث
يتحدد البحث الحالي بمدرسي ومدرسات المواد االجتماعية (التاريخ ,الجغرافية
,االقتصاد) المدارس لممرحمة الثانوية في بعقوبة  /لمعام الدراسي 2007ـ 2008
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ثالثا -تحديد المصطمحات
أوال :االتجاه Attitude
 -1تعريف البورد ()Allbord ,1937
انو استعداد أو تييأ ذىني عصبي منتظم من خالل الخبرة ولو تأثير توجييي
باستجابة الفرد لجميع الموضوعات والمواقف الذي تثير االستجابة ( المولى ,
 , 2003ص)14
 -2تعريف عاقل ( ) 1977
انو نزعة اإلنسان لالستجابة الى حادث معين أو فكرة معينة لطريقة محددة

سمفا واالتجاىات قد تكون ايجابية أو سمبية ( عاقل  , 1977 ,ص )71
 -3التعريف االجرائي

ىو الدرجة التي يحصل عمييا المدرس المشمول بالبحث الى اداة البحث التي

تقيس اتجاه المدرسين نحو االسموب التعاوني.
ثانيا  :األسموب
 -1عرفو ( غالب

–  ) 1970مجموعة من القواعد والضوابط (غالب

,1970ص)330
 -2عرفو ( أبو حطب  ) 1984الكيفية التي يتبعيا المعمم في التفاعل مع الموقف
التعميمي والتي تظير فيو خصائص شخصية ( ابو حطب ,1 ,ص)40

التعريف اإلجرائي لألسموب

األنشطة التي يقوم بيا المدرس إثناء تدريس المادة بأسموب التعميم التعاوني

والتي يراىا مناسبة لتحقيق أىداف الدرس الموضوعة مسبقا
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التعميم التعاوني

 -1عرفو (  )Johnson – Johnson –pp 1992 – 51-744بأنو اشتراك
الطمبة في العمل لتحقيق األىداف
 -2عرفو فرج ( " )2005ذلك النشاط الجمعي الذي يعمل عمى اسثارة النمو في

الفرد والجماعة " ( فرج  , 2005 ,ص.)98

وعرفو الباحث إجرائيا وىو األسموب الذي يستخدمو المدرسي لتقسيم الطمبة
إلى مجموعات تتكون من (  )4 - 2طالب وتوزع عمييم ادوار تتغير دوريا في
كل حصة دراسية وتعد ورقة عمل لكل جزء من أجزاء المادة الدراسية متضمنة
األنشطة واألىداف والميارات المطموبة في تدريس المواد االجتماعية .

أدبيات نظرية
إن التغير المتسارع في جميع مجاالت الحياة ىوا لسم

ة المميزة لعصرنا

الحاضر بل إن معدالت سرعة ىذا التغير تكاد تصدم الكثيرين سواء عمى مستوى
اإلفراد أم المؤسسات .
ونتيجة ليذه التغيرات كان من الضروري االستجابة ليا من خالل تغير
وظائف المؤسسات بكافة أنواعيا وأشكاليا وأحجاميا.
ومؤسسات التربية في أي مجتمع تعتبر أولى من أي مؤسسات أخرى بالتغير,

لمجا ارة طبيعة العصر واالستجابة لمتحوالت التي تكتسح مجاالت الحياة المختمفة(.
مصطفى  ,1999 ,ص  )9وبذلك أصبح انتشار التعميم والتربية في بمدان العالم
المختمفة معيا ار أساسيا لمتقدم االجتماعي والثقافي فييا  .فالتقدم لم يكن في يوم
من األيام وليد التقميد والمحاكاة .وانما نتيجة من نتائج االنجازات العممية

والتكنولوجية  ,فأخذت الدول تتسابق فيما بينيا من اجل التفوق في المجال
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العممي والقني  .وعدت التقدم في مضمار العمم مفتاحا لمتقدم والتطور في كافة
الميادين ,الن اإليمان بالعمم يقود إلى امتالك أساسيات التفكير العممي (.داود
ومجيد  , 1991 ,ص. )37
ولقد أكدت الكثير من الدراسات والبحوث عمى أىمية تنويع األساليب
التدريسية التي يتبعيا المدرسون في المواقف التعميمية ويكد ( سالمة " )2000 ,
عمى إن األساليب التدريسية الفعالة يجب إن تكون مناسبة لحاجات وخصائص

المتعمم وطبيعة المحتوى الدراسي واألىداف التعميمية واإلمكانات المادية والبشرية
المتوافرة "  ( .سالمة  , 2000 ,ص  . )52كذلك من الضروري إن يكون المنطق
ىو األساس عند استخدام أساليب التدريس ,األمر الذي يسيل عمى الطمبة

االنتقال الميسر من المعموم إلى المجيول ومن السيل إلى الصعب ( .البكري و

أمل  , 2001 ,ص.)62
وىناك من يرى إن استخدام أساليب جديدة في التدريس ينبغي إن يتم في ضوء
عالقتيا الوظيفية لعمميتي التعميم والتعمم باعتبارىما عمميتين متكاممتين  ,إذا إن
ىذه األساليب التدريسية ليست غايات في حد ذاتيا بل ىي وسائل لغايات وىي
تحسين العممية التعميمية وجعميا أكثر كفاية وقدرة عمى إحداث نتائج التعميم

المرغوب فييا  ( .الجمل  , 1987 ,ص.)147
وقد زاد االىتمام بإستراتيجي ة التعمم التعاوني خالل الثمانينيات  .وقد تم
استخداميا بشكل واسع في التسعينيات الن ىذه الطريقة من الطرائق التي أثبتت
تحصيال جيدا من الجوانب االكادمية واالجتماعية  ,وألنيا بديل مناسب لمتعمم
التقميدي الذي قد ال يركز عمى إيجاد روح التعاون الممموس في طريقة التعمم

التعاوني (. )Manning & Lucking , 1991 , P;120
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وفي ىذا الصدد يشير ( الفاخوري  ) 1992 ,إلى التعمم التعاوني بأنو الطريقة
التي يتعمم بيا الطالب مع بعضيم البعض وان يتشاركو

ا في تعمم المفاىيم

واستيعابيا والقيام بالتجارب المطموبة واإلجابة عمى األسئمة  ,والحصول عمى
المساعدة مع يعظيم البعض مباشرة ويقتصر دور المعمم عمى اإلشراف والتوجيو

واعطاء التغذية الراجعة لممجموعات عند الحاجة  0 .الفاخوري  , 1992 ,ص )6
.
ونظر ألىمية التعمم التعاوني  .إن الدراسات التي أجريت في مجال التعمم

التعاوني توصمت إلى زيادة واضحة في تحصيل الطمبة وخاصة في المواد العممية
ويطور اتجاىات الطمبة ايجابيا نحو التعمم التعاوني كما إن ىناك دراسات أخرى
في مجا ل التعمم التعاوني أكدت عمى األثر االيجابي وبناء الثقة في النفس وفي

بناء االتجاه نحو الزمالء والمدرسة  ,باإلضافة إلى انو يساعد عمى تطوير
العالقات االجتماعية المختمفة بين مجموعات العمل (

Slavin , 1979 ,

 ,)p.p381-387كما وان التعمم التعاوني يتيح الفرص لمطالب ذوي الخمفيات

المتباينة والصروف المختمفة أم يعممو ا معتمدين بعضيم عمى البعض األخر في
ميام مشتركة ومن خالل استخدام بنيات المكافأة التعاونية يتعممون تقديرىم

بعضيم لبعض (جابر ,1999 ,ص.)81-80

وان لالتجاىات اثر كبير في توجيو سموك المدرسين فقد تكون ايجابية أو

سمبية نحو العممية التعميمية فإذا كانت ىذ هاالتجاىات ايجابية فإنيا تخمق انفعاال
موجبا سا ار نحو العمل بيا والعكس صحيح أيضا ( الطائي  , 2000 ,ص. ) 1

ويرى كشن (  )Kictehen ,1968ان المدرس عندما يكتسب اتجاىات مرغوبة
فإنيا سوف تساعده من غير شك في إنجاح عممية التعميم إذ إن االتجاىات تعد
أساسا وطيدا في معظم النشاطات التربوية  .بينما تعمل االتجاىات السمبية عمى

عرقمة األىداف التربوية المنشودة ( ,P.68

 )Kictehen , 1968وقد أشارت

دراسة سمبرمان (  )Silberman ,1969إلى إن المدرسين يتعاممون مع طالبيم
وفق أربعة اتجاىا ت رئيسة وىي اتجاه التعمق واتجاه االىتمام واتجاه أالمباالة

واتجاه النبذ  ,وىي االتجاىات المتواترة في إشارات المدرسين نحو الطمبة البارزين
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والمتأخرين  ,كما بينت دراسة ىندام  1973إلى إن تفضيل الطمبة لمادة دراسية
معينة تعود إلى طبيعة المادة الدراسية نفسيا ثم إلى مدرس تمك المادة  ,وبناءا
عمى ما سبق فان االتجاىا

ت نحو الطمبة ليا أثرىا البالغ في سير العممية

التعميمية كما ليا اثر في توجيو سموك الطمبة حيث إن الموقف التعميمي داخل

الصف يعتمد عمى جممة من العناصر أىميا المدرس والطالب ( الحمداني 2001 ,

 ,ص )6
حيث يتفق عمماء النفس إلى إن لالتجاىات أىمية كبرى ألنيا تكون جزءا
ميما من حياتنا وألنيا تؤدي دو ار كبي ار في توجيو السموك االجتماعي لمفرد في

كثير من مواقف الحياة االجتماعي ة  .وتمدنا بتنبؤات صادقة عن سموكو في تمك
المواقف .لذا فاالتجاىات تبقى عمى مر السنين موضع االىتمام ألنيا معقدة ومثيرة
االىتمام وليا داللة اجتماعية كبيرة حضرت عمى تكوين الكثير من النظريات

والبحوث.

ىذا وقد وجيت وزارة التربية في العراق كل الييئات التدريسية إلى ضرورة

متابعة االتجاىات الحديثة ونواحي التحديد في طرائق التدريس لتخزينيا ولالنتفاع
بالصالح منيا.
ولكي تسير طريقة المدرس عمى طريق النجاح يجب أن تتوفر فييا عدة أمور
منيا أن تكون المادة الدراسية ونواحي النشاط وسيل ة الغاية .وان نتيجة التفاعل
بين الطالب والمنيج المقرر وتبع ث عمى النشاط واثارة الدافعية واالىتمام بالفروق
الفردية بين الطمبة (عبد العزيز,د.ت:ص)262

فيي تعد حمقة الوصل بين الطالب والمنيج إذ يتوقف عمييا إقرار المقرر أو

المنيج إلى حيز التنفيذ(جامل  ,200ص) 16
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الفصل الثاني

 -1دراسة ( اليرمزي ) 1995 ,
اجري ىذا الدراسة في األردن وىدفت إلى تعرف اثر استخدام التعمم التعاوني

في تغير مفاىيم الطمبة لمصف السادس االبتدائي مقارنة بالطريقة الصفية
االعتيادية .

تكونت عينة البحث من (  )87طالبة الصف السادس األساسي اختيرت عشوائيا
من المدرسة األىمية لمبنات  /مديرية التعميم الخاص لعمان الثانية  ,تم تحديد
المجموعة التجريبية األولى وتكونت من (  )31طالبة درسن وفق إستراتيجية التعمم
التعاوني ( فرق التعمم ) والمجموعة التجريبية الثانية وتكونت من (

 )28طالبة

درسن وفق إستراتيجية التعمم التعاوني ( التعمم معا ) والمجموعة الضابطة تكونت

من ( )28طالبة ودرسن في الطريقة االعتيادية .

استغرقت التجربة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  1995/1994وتم
تدريب مدرسة من قبل الباحثة عمى تدريس المجموعات الثالث .

تم استخدام اختبار خرائط المفاىيم لقياس المفاىيم البنية المعرفية وتم حساب

ثباتو باستخدام معادلة كورنباخ – الفا وبمغ (. )0.88
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استخدم تحميل التباين (  )ANOVAلمعرفة اثر استخدام إستراتيجيتي التعمم
التعاوني في تغير المفاىيم واستخدام االختبار الزائي لممقارنة بين نسب الطالبات
المواتي امتمكن بنية معرفية مفاىيمي متماسكة في المجموعات الثالثة .
وأظيرت النتائج ان ىنا فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05بين

مستوى المجموعة األولى والمجموعة الثانية او المجموعة الثانية والمجموعة
الثالثة ( اليرمزي  , 1995 ,ص ك – ل )

 -2دراسة ( )lord ,1999

أجريت ىذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية وىدفت إلى تعرف اثر

استخدام التعمم التعاوني في تدريس العموم والصفوف الثانوية العميا .
تكونت عينو البحث من (

 )50معمم من معممي العموم في مختمف المدارس

الثانوية في والية بنسمفانيا تم تزويدىم بالمعمومات الضرورية عن التعمم التعاوني

واجراءتو وتطبيقاتو في ثالث جمسات  ,طبق المعممون طريقة التعمم التعاوني في
صفوفيم وتم تصوير التدريس التعاوني لكل صف وبعد انتياء التطبيق تم إجراء
لقاء لممعممين المتدربين خالل ثالثة أيام لممناقشة وتبادل الخبرات حيث منح لكل
معمم متدرب ( )75دقيقة لعرض عممو أمام المعممين المشاركين .
تم استخدام أداة استبانو من قبل (  )Simmons , B . & Andersonفي

جامعة جورجيا لقياس اتجاىات وميول معممي العموم وتم تطبيق األداة قبميا
وبعديا عمى المعممين .
تم تحميل البيانات باستخدام االختبار التائي  ,وأظيرت النتائج وجود داللة

إحصائية عند تغير االتجاىات والميول ايجابيا نحو استخدام طريقة التعمم
التعاوني في التدريس ( ) Lord , 1994 , P . P 280 _ 284
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 -3دراسة حمود 2001 /
أجريت الدراسة في العراق واستيدفت معرفة (( اثر استخدام التعميم التعاوني
والتعميم الفردي في حل التمارين الرياضية لطمبة كمية المعممين )) .

تكونت عينت الدراسة من (  )80طالب وطالبة وزع إفرادىا عشوائيا إلى ثالثة
مجموعات -:
 المجموعة التجريبية األولى  /درست باستخدام التعميم التعاوني .
 المجموعة التجريبية الثانية  /درست بأسموب التعميم الفردي .
 المجموعة الضابطة  /درست بالطريقة االعتيادية .
وقد استخدم في ىذا البحث التصميم التجريبي لمضبط الجزئي كما أجرى الباحث

التكافؤ بين مجموعات البحث الثالث بعدد من المتغيرات بين التحصيل السابق
والذكاء إما مادة البحث فقد استخدم الباحث االختبار ألتحصيمي كأداة لقاس
تحصيل الطمبة
 – 4دراسة ( عباينو )1995 ,
أجريت ىذه الدراسة في األردن  ,وىدفت إلى تعريف اثر استخدام التعمم

التعاوني ممثال بإستراتيجية التعمم التعاوني ( التكاممية ) والتعمم التعاونـــي (
التعمم معا ) مقارنة بالطريقة االعتيادية في اتجاىات طالب الصف السابع
األساسي نحو الرياضيات .
بمغ عدد طالب العينة (  )89طالب موزعين عمى ثالث شعب في مدرسة مؤتة
االساسية  ,تم تحديد شعبة عشوائية كمجموعة ترتيبيو وعدد طالبيا (  )31طالب
تدرس بإستراتيجية التعمم التعاوني ( التكاممية ) والشعبة الثانية عدد طالبيا (

 ) 29طالب كمجموعة تجريبية ثانية تدرس بإستراتيجية التعمم التعاوني (
التعمم معا )  ,إما الشعبة الثالثة وعدد طالبيا (  )29طالبا فقد اعتبرت كمجموعة
ضابطة تدرس في الطريقة االعتيادية .
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استغرقت التجربة ثالثة أسابيع  .واستخدم الباحث مقياس (

 )Aikenأداة

لقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات  .وتم اختبار المجموعات قبميا وبعديا في
االتجاه  ,واستخدم الباحث تحميل التباين كأداة إحصائية وأظيرت النتائج عدم
وجود دالالت إحصائية في اتجاىات الطالب البعدية في المجموعات الثالث نحو

مادة الرياضيات ( عباينة  , 1995 ,ص )57-37

الفصل الثالث
منيجية البحث و أجراءتو

أوال  :مجتمع البحث

ويتمثل بمدرسي المدارس الثانوية في محافظة ديالى التي تقع ضمن حدود
مركز المحافظة وىي التي تكون مشمولة بالبحث وقد تشير اإلحصاءات المتوفرة
في قسم التخطيط في المديرية العامة لمحافظة ديالى إلى إن عدد المدارس
الثانوية في مركز بعقوبة ىي (  )35مدرسة ثانوية وعدد مدرسي المواد االجتماعية
في تمك المدارس(  ) 157مدرس ومدرسة لمعام الدراسي . 2008/2007

ثانياُا :عينة البحث

لغرض تحديد عينة البحث األساسية قام الباحث بسحب (

 ) 20مدرسة

ثانوية بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث ثم اختار الباحث من كل مدرســـــــة
314

ممجل ددالل 2009 /

العدد الخامس والثالثون

(  ) 4مدرسين بواقع (  2مدرسة و  2مدرس) وبذلك أصبحت العينة ( )80
مدرساً ومدرسة ثانوية تمثل عينة البحث األساسية .

ثالثا  :أداة البحث

استخدم الباحث االستبانة كأداة لمبحث الحالي وتعد االستبانة من أكثر

األدوات شيوعا واعتمد الباحث في بناء أداة بحثو عمى عدد من الدراسات واألدبيات

العممية التي تناولت التعمم التعاوني  ,فضال عما أفرزتو االستبانو المفتوحة إلى

عينة من مجتمع البحث وبمغ عددىم (  )15مدرس ومدرسة وقام الباحث بصياغة
الفقرات المناسبة لجمع المعمومات عن البحث

رابعا :صدق االداة

تم عرضيا عمى لجنة من المختصين من األساتذة كما مبين في ممحق ( ) 1

حيث تم أبداء آراءىم بحذف وتعديل بعض الفقرات حيث أصبحت االستبانة متكونة
من ( )28فقرة وبيذه الطريقة تم التأكد من الصدق الظاىري لألداة وىي صالحة
لمقياس  .كما مبين في جدول ( ) 2

ثبات األداة
يعد الثبات مؤثر لمدى االتساق أو الثبات الذي يقيس ما صمم من اجمو لكي
يحصل الباحث عمى أداة تعينو في الحصول عمى معمومات دقيقة تساعد في
تحقيق أىدف البحث  ,ومن شروط أداة البحث التي تعطي اتساق في النتائج عند
تطبيقيا لمرات عديدة ( ممحم ,2000 ,ص )281وتوجد طرق عديدة الستخراج
الثبات فقد استخدم الباحث طريقة االختبار لمتأكد من ثبات أداة بحثو حيث تم

إعادة االستبانو عمى عينو متكونة من (  20مدرس ومدرسة ) من العينة االصمية
بعد فترة أسبوعين من تطبيق االستبيان األول وحسب معامل االرتباط بين درجات

إفراد عينة الثبات في التطبيقين األول والثاني فكان معامل الثبات  0.85ويعد ىذا

المعامل قويا مما يؤكد ثبات االستجابات واستقرارىا ( عالم  ,2000,ص)236
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رابعا  :والوسائل اإلحصائية :
 )1معادلة (فيشر) الستخراج الوسط المرجح

n1 f1  n2 f 2  n3 f 3  ...  nn f n

n

FE 

i 1

 )2النسبة المئوية

*100

)3اختبار

الجزء
الكل

T-test
\  2س 1 س

 2 1ع 2  1)2ن(  2 ع1  1)1ن(
1

 2  2ن 1 ن
) 2ن 1ن(

ت

إذ تمثل (:س = )1-الوسط الحسابي لمعينة األولى
(س =)2 -الوسط الحسابي لمعينة الثانية
(ن =)1عدد أفراد العينة األولى
(ن= )2عدد أفراد العينة الثانية

(1ع =)2التباين لمعينة األولى
(2ع=)2التباين لمعينة الثانية
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 )4معامل ارتباط بيرسون

N  XY   X  Y 

N  Y 2   Y 

2

N  X   X 

r

2

( البياتي وزكريا " 1977 ,ص )260

عرض النتائج ومناقشتيا

الفصل الرابع

تضمن ىذا الفصل عرضا لنتائج البحث ومن ثم تفسير تمك النتائج إحصائيا
وتضمن اليدف األول التعرف عمى اتجاىات التدريسين نحو التدريس بأسموب
التعمم التعاوني بالمدارس الثانوية وقد استخدم الباحث معادلة (فيشر ) الستخراج
درجة القوة لكل فقرة من فقرات االستبيان وكان الوسط المرجح (

 2درجة ) وقد

تبين بعد ترتيب الفقرات تنازليا حسب درجة القوة بان ىناك فقرات حصمت عمى
أعمى من ( 2درجة ) وىي درجة قوة عالية وىناك فقرات حصمت عمى اقل من ( 2
درجة ) وىي درجة قوة ضعيفة وجدول (  )1يمثل درجة القوة لفقرات االستبيان .
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ثم ارتئ الباحث إن يأخذ الربع األول ألعمى وسط مرجح حصمت عميو الفقرات
والربع األول ألدنى وسط مرجح حصمت عميو فقرات االستبيان ثم فسرىا عمى ضوء
ذلك
من مالحظة جدول (  ) 1نالحظ انو الفقرة( ( ) 11التعميم التعاوني يساعد

عمى تنمية شخصية الطالب من خالل التفاعل مع زمالئو ) حصمت عمى أعمى

وسط مرجح حيث بمغ(  )2.15ونسبة مئوية (  )%95وتدل ىذه الفقرة عمى إن
التعمم التعاوني لو اثر كبير في تنمية قدرات وميارات الطمبة ويدفعيم عمى التفاعل

فيما بينيم وبالتالي يخمق نقاش قوي فيما بينيم وينعكس ذلك عمى مستواىم

الدراسي كما حصمت الفقرة الخامسة عمى وسط مرجح بمغ (  )2.14ونسبة مئوية
( )%90والتي تنص (التعمم التعاوني يساعد عمى التقميل من الفروق الفردية بين
الطمبة ) وتأتي بعدىا الفقرة السابعة والعشرون إذ بمغ الوسط المرجح(

)2.12

ونسبة مئوية ( )%85والتي تنص (التعمم التعاوني ينمي روح المنافسة الجماعية
بدال من المنافسة الفردية) وتأتي بعدىا الفقرة الثامنة إذ بمغ الوسط المرجح ليا

( )2.10والنسبة المئوية ( )%75والتي تنص (التعمم التعاوني يعمل عمى تشجيع
نوع من الغيرة لدى الطمبة الذين لدييم قدرات عقمية ضعيفة ) وتأتي بعدىا الفقرة
الثالثة إذ بمغ الوسط المرجح (

 )2.9والنسبة المئوية ( )%75والتي تنص

(التعمم التعاوني ينمي روح التعاون بين الطمبة)

إما الفقرات التي رفضيا أفراد عينة البحث ولم تعمن موافقتيا عمييا والتي

حصمت عمى نسبة رفض عالية والتي حصمت عمييا الفقرة الثانية إذ حصمت عمى
وسط مرجح ( )1.40ونسبة مئوية ( )%20والتي تنص ( التعميم التعاوني يخمق
مشكالت دراسية بين الطمبة ) وتأتي بعدىا الفقرة السابعة إذ بمغ الوسط المرجح

( )1.47والنسبة المئوية (  )%28والتي تنص( التعميم التعاوني ينمي القدرات

العقمية لدى الطالب ) وتأتي بعدىا الفقرات عشرون  ,أربعة وعشرون  ,الرابعة
عشر  ,وكل منيا حصمت عمى وسط مرجح يتراوح ما بين (  )1.65-1.62ونسبة

مئوية بين ( )%40-30والتي تنص عمى التوالي (التسامح والمرونة ال عالقة ليا
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بالتعميم التعاوني ) و ( المنافسة الفردية أفضل بالتعميم أفضل من المنافسة
الجماعية ) و (قد يؤثر بعض الطمبة المتفوقين باآلخرين مما يؤد ي إلى انخفاض
مستوى تحصيميم الدراسي

)
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جدول ()1

يبين استخراج الوسط المرجح والنسبة المئوية لفقرات االستبيان
ت
1

الوسط المرجح
2.15

رقم الفقرة
التعميم التعاوني يساعد عمى تنمية شخصية الطالب من

الوزن المئوي
%95

خالل التفاعل مع زمالئو
2

يساعد عمى التقميل من الفروق الفردية لمطمبة

2.14

%90

3

تنمي روح المنافسة الجماعية بدل من المنافسة الفردية

2.12

%85

4

التعميم التعاوني يعمل عمى تشجيع نوع من الغيرة لدى الطمبة

2.10

%75

الذين لدييم قدرات عقمية ضعيفة
5

التعميم التعاوني ينمي روح التعاون بين الطمبة

2.09

%72

6

يعود الطمبة عمى تحمل المسؤولية كال حسب الميمة المكمف

2.08

%70

بيا
7

التعميم التعاوني ينمي شخصية الطمبة المتفوقين دون الطمبة

2.07

%69

8

إنتاج األفكار يرتبط بالطمبة المتفوقين

2.06

%69

9

المناقشة والحوار ميارات تفاعمية يتعمميا الطالب مع أي

2.05

%65

أسموب تعميمي
10

تنمي روح المناقشة الجماعية بدل من المناقشة الفردية

2.04

%65

11

يساعد الطمبة عمى إنتاج اكبر عدد من األفكار لحل

2.03

%60

المشكالت التعميمية
12

الميارات االجتماعية التي تنمو في المجتمع اكثر ايجابية

2.02

%58

13

يجعل بعض الطمبة يعتمدون عمى غيرىم من الطمبة

1.95

%55

14

يكون الشعور باإلنجاز الفردي أقوى من الشعور باإلنجاز

1.93

%54

الجماعي
15

يعود الطمبة عمى تقسيم األعمال بينيم لتحقيق أىداف

1.91

%52

محددة
16

التعميم التعاوني يشعر الطمبة باإلنجاز بعد أداء الواجبات

1.82

%51

17

تنمي القدرات االدراكية من خالل اإلطالع عمى أفكار زمالئيم

1.81

%50

18

تنمي روح التسامح والمرونة بين الطمبة في سموكيم

1.80

%50

االجتماعي
19

التعميم التعاوني ينمي روح التعاون بين الطمبة

1.75

%47

20

الطمبة الذين يتعممون باألسموب التعاوني أكثر تحف از

1.73

%45
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لمتحصيل الدراسي
21

يوفر استمرارية في تطوير الميارات االجتماعية لدى الطمبة

1.71

%40

22

التعميم التعاوني ىو عمل مشترك يشجع الطمبة عمى التعاون

1.70

%40

فيما بينيم
23

القدرات االدراكية تنمو في الجيود الفردية أكثر من التعاونية

1.68

%38

24

قد يتأثر بعض الطمبة المتفوقين باآلخرين مما يؤد ي إلى

1.65

%35

انخفاض مستوى تحصيميم الدراسي
25

المنافسة الفردية أفضل في التعمم أفضل من المنافسة

1.62

%30

الجماعية
26

التسامح والمرونة ال عالقة ليا بالتعمم التعاوني

1.60

%30

27

التعميم التعاوني ينمي القدرات العقمية لدى الطالب

1.47

%28

28

التعميم التعاوني يخمق مشكالت دراسية بين الطمبة

1.40

%20

إما اليدف الثاني ( ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس)
لمتعرف عمى اتجاىات المدرسين نحو التعميم التعاوني ومن اجل تحقيق ذلك تم
استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات الذكور واإلناث عمى

االستبيان وبعد تطبيق االختبار التائي لعينتين مستقمتين بمغت القيمة التائية

المحسوبـــــــــة ( )0.92وىي أعمى من القيمة الجدولية (  )2.21عند مستوى داللة
( )0.05كما مبين في الجدول رقم (.)2
جدول ()2
االختبار التائي لمفرق بين درجات الذكور واإلناث عمى استبانة التعميم التعاوني
الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف

ذكور

40

الحسابي
81.22

المعياري المحسوبة الجدولية
2.21
0.92
3.014

اإلناث

40

89085

32.66
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يبين الجدول ( )2وجود فروق لداللة إحصائية عند مستوى(

 )0.05لمصمحة

المدرسات  ,إذا بمغت القيمة التائية المحسوبة (  )0.92بين المدرسين والمدرسات
 )2.21إذ تفوقت المدرسات عمى

 .وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية (

المدرسين في استخدام األسموب التعاوني في التدريس .

ويرى الباحث إن سبب ذلك قد يعود إلى إن المدرسات يفضمون األسموب التعاوني
في التدريس بينما المدرسين يستخدمون األسموب التعاوني ولكن بأقل نسبة مما
ىو عميو عند المدرسات.

المقترحات
في ضوء نتائج البحث الحالي يقترح الباحث مايمي :
- 1إجراء دراسة حول عالقة التعميم التعاوني بمتغيرات اخرى.

يمكن إجراء دراسة أخرى عمى مرحمة الدراسة المتوسطة ومقارنتيا بنتائج
البحث الحالي.
2

يمكن إن تجري ىذه الدراسة عمى مستوى القطر عن طريق مديرية التخطيطالتربوي بوزارة لتربية

التوصيات

.

:

في ضوء النتائج الذي توصل إليو البحث الحالي يوصي الباحث مايمي:
 .1ضرورة اطالع التدريسيين والمشرفون التربويين عمى المكتبات في استخدام
أسموب التعمم التعاوني في التدريس في المدارس الثانوية .
.2

قيام وزارة التربية بتوجيو المدرسين وفتح دورات من اجل تطوير خبرات

المدرسين باستخدام أسموب التعمم

التعاوني .
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ممحق ()1

الخبراء

ت

االسم

 1د .ليث كريم

المقب العممي
أستاذ

 2د .ميند محمد عبد الستار أستاذ
 3د .عادل عبد الرحمن
4

د.ىيثم يعقوب يوسف

 5د .أسماء كاظم فندي

االختصاص

الكمية

ارشاد وتوجيو

التربية األساسية

عمم النفس العام

التربية األساسية

أستاذ مساعد طرائق تدريس /لغة عربية التربية األساسية
أستاذ مساعد احصاء

التربية األساسية

أستاذ مساعد طرائق تدريس /لغة عربية التربية األساسية
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