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اثخ استخجام التعمم التعاوني عمى بعض ميارات الخسم اليشجسي لجى طالب
الرف االول في اعجاديات الرشاعة
م .مجحت نهري جميل
مجيخية تخبية ديالى /قدم التعميم السيشي

Madhat339@gmail.com
السمخص
ىجف البحث الحالي التعخف عمى اثخ استخجام التعمع التعاوني عمى بعس ميارات الخسع
اليشجسي لجػ شالب الرف االول في اعجاديات الرشاعة .وتكػنت عيشة البحث مغ ( )05شالبا
بػاقع ( ) 50شالب لمسجسػعة التجخيبية التي درست الخسع اليشجسي وفق التعمع التعاوني و()50
شالبا لمسجسػعة الزابصة التي درست بالصخيقة االعتيادية .كافأ الباحث بيغ مجسػعتي البحث
في متغيخات (العسخ الدمشي باألشيخ ,التحريل الدابق في مادة الخس ع اليشجسي ,الحكاء) وتع
ترسيع اختبار معخفي مكػن مغ ( ) 05فقخة مػزعة عمى اربعة ميارات (التقجيخ ,التخيل ,الكياس,
تحجيج السداقط) وكانت فقخات ميارة التقجيخ مغ نػع االجابة القريخة وفقخات ميارات (التخيل,
الكياس ,تحجيج السداقط) اسئمة مػضػعية اختيار مغ متعجد تع التحقق مغ صجق االختبار
بعخضو عمى مجسػعة مغ الخبخاء وذوؼ االختراص في مادة الخسع اليشجسي وشخائق التجريذ.
وتع حداب معامالت الرعػبة لمفقخات وقػة تسييد كل فقخة وفاعمية البجائل ومعامل الثبات ومغ
ثع شبق االختبار عمى عيشة البحث فكانت الشتائج (وجػد فخق ذو داللة احرائية بيغ متػسط
درجات السجسػعة التجخيبية ومتػسط درجات السجسػعة الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية.
كمسات مفتاحية – تعمم – تعاوني – ميارات
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Effect of using cooperative Learning in some geometrical drawing
skills of students of first grade in industry preparatories
Madhat Noori Jaleel
Diyala General Directorate of Education
Department of Vocational Education
Madhat339@gmail.com

Abstract
The recent aims at identifying of using cooperative Learning in some
geometrical drawing skills of students of first grade in industry
preparatories. The sample of research was consisted of (50) students,
(25) of them from experimental group taught by cooperative Learning

and (25) of them taught by ordinary method represent contral group.
Equivalence was made in variables of (chronic age in months, previous
achievements in subject of industrial and geometrical drawing and

intelligence). Achievement test was mad consisted of (40) items divided
in to four skills (Estimation, imagination, measurement, application).
Items of Estimation,s skill was from type of short answer, and items of
skills (imagination, measurement, application) was from type of multiple
choice. Verification of test validity was mad by exposing it to Juri
members specialized in industrial and geometrical drawing and methods

of teaching. By using coefficient of difficulty, discrimination power,
effectiveness of alternatives and coefficient of reliability and after test
application, results explained that there is asignificant stastical difference
between mean scores of experimental and contral groups for favor of
experimental.
Key Words : Learning , cooperative , skills
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الفرل االول
اوال :مذكمة البحث-:
ا ن السذكمة االساسية الػاضحة في السجارس وخاصة الجول الشامية ىي ان عسمية التعمع لع
تحجث لبعس الصمبة او حجثت ليع ولكغ برػرة ضعيفة او بشتائج ىديمة ال تتشاسب مع الجيج
والػقت والشفقات السبحولة عمى التعميع فغالبا يتخكد التعمع عمى حفع مجسػعة مغ السعارف
والسعمػمات بيجف اجتياز االختبارات ثع سخعان ما تشصفئ بعج ىحا االجتياز .وحتى تحجث عسمية
التعمع ال بج مغ وجػد شخائق تجريدية واضحة السعالع تداعج الستعمسيغ عمى بمػغ االىجاف وىحا
يتصمب معخفة السعمع الػاسعة بصخائق التجريذ واستخاتيجياتيا التجريدية السشاسبة لمتصبيق .وقج
اولى التخبػيػن اىتساما متدايجا لألنذصة والفعاليات التي تجعل الصالب محػ ار لعسمية التعمع
والتعميع ومغ ابخز ىحه الشذاشات استخجام اسمػب التعمع التعاون( .الحيمة.)009: 5505,
ومغ االسباب التي تؤدؼ الى ضعف التحريل الجراسي لجػ شمبة شخيقة التجريذ السشبعثة
التي تؤدؼ الى تحػيل الى الة الحفع الحقائق العمسية وتخديجىا دون تعسق وتفكيخ مسا يؤدؼ
الى سمبية دور الستعمع في العسمية التعميسية(.الكشاني .)5: 5555,لقج ادػ االىتسام الػاسع
بصخائق التجريذ واستخاتيجياتو الى ضيػر مذكالت ججيجة اعصت فخص ججيجة لمبحث التخبػؼ اذ
الحع الب احث وجػد بعس اوجو القرػر في شخائق التجريذ التقميجية التي ما زالت تدتخجم في
تجريذ الخسع اليشجسي والتي تؤثخ سمبا عمى تحريل الصمبة وان ىحه الصخائق ال تتشاسب مع
شبيعة السادة وما يحتاجو مغ ميارات في استخجام االدوات اليشجسية مسا استجعى البحث عغ
شخائق تجريذ مشاس بة لتحقيق اىجاف تجريذ الخسع اليشجسي وبحلظ تحجدت مذكمة البحث في
الدؤال االتي  -:ما ىػ اثخ استخجام شخيقة التعمع التعاوني عمى ميارات الخسع اليشجسي
(التقجيخ ,التخيل ,الكياس ,تحجيج السداقط) لجػ شالب الرف االول في اعجاديات الرشاعة.
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ثانيا -:اىسية البحث:
يسك غ تمخيز اىسية البحث و الحاجو اليو بسا ياتي :
 -0قج يفيج في تصػيخ وتحديغ العسمية التعميسية مغ خالل تعخف السجرسيغ عمى شخائق
التجريذ الحجيثة الفعالة.
 -5مغ الستػقع ان يقجم نسػذجا اجخائيا بكيفية استخجام التعمع التعاوني واستخاتيجياتو في
تجريذ الخسع اليشجسي والحث عمييا وتػضيفيا لتحقيق بعس االىجاف.
 -3قج يفيج السعشييغ بتصػيخ السشاىج ومقخرات الخسع اليشجسي الى تحديغ وتصػيخ السشاىج
بصخيقة يدسح باستخجام التعمع التعاوني والحث عمييا.
 -0قج يفيج الباحثيغ في االستفادة مغ ادوات البحث لتصبيقيا في بحػث مذابية او قخيبة
مشيا.
 -0تعػيج السجرسيغ عمى ان اسمػب التجريذ بصخيقة التعمع التعاوني يختمف عغ دورىع
التقميجؼ اذ يخكد عمى اعصاء دو ار بار از لمصمبة كػنيع محػ ار لمعسمية التعميسية ويتستعػن
بذيء مغ االستقاللية واالعتساد عمى الشفذ وااليجابية في تقجيع االقتخاحات والحمػل.
 -6قج يفيج في تبشي السجرسيغ لصخيقة التعمع التعاوني ألنيا تدسح بالتعامل االيجابي مع
الصمبة مسا يداعج عمى تعميسيع وتجريبيع عمى السيارات الخاصة باستخجام ادوات الخسع
اليشجسي والرشاعي بأساليب لع يألفػىا بالصخق التقميجية.
 -7قج يفيج في اكداب الصمبة عيشة البحث في ميارة التعمع التعاوني ما يجعميع قادريغ عمى
مػاكبة التصػر العمسي السخيح بسا يتفق مع التعميع السدتسخ.
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ثالثا :ىجف البحث:
ييجف البحث الحالي الى التعخف عمى اثخ استخجام التعمع التعاوني عمى ميارات الخسع
اليشجسي (التقجيخ ,التخيل ,الكياس ,تحجيج السداقط) لجػ شالب السخحمة االولى في اعجاديات
الرشاعة
رابعا :فخضية البحث :لتحقيق ىجف البحث وضع الفخضية االتية(:ال يػجج فخق ذو داللة
احرائية عشج مدتػػ( )5,5 0بيغ متػسط درجات السجسػعة التجخيبية الحيغ يجرسػن مادة الخسع
اليشجسي وفق التعمع التعاوني ومتػسط درجات السجسػعة الزابصة الحيغ يجرسػن السادة نفديا
بالصخيقة االعتيادية .ويتفخع مغ ىحه الفخضية اربعة فخوض فخعية وىي كاالتي:
 -0ال يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػػ( )5,5 0بيغ متػسط درجات السجسػعة
التجخيبية الحيغ يجرسػن مادة الخسع اليشجسي وفق التعمع التعاوني ومتػسط درجات السجسػعة
الزابصة في ميارة التقجيخ.
 -5ال يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػػ( )5,5 0بيغ متػسط درجات السجسػعة
التجخيبية الحيغ يجرسػن مادة الخسع اليشجسي وفق التعمع التعاوني ومتػسط درجات السجسػعة
الزابصة في ميارة التخيل.
 -3ال يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػػ( )5,5 0بيغ متػسط درجات السجسػعة
التجخيبية الحيغ يجرسػن مادة الخسع اليشجسي وفق التعمع التعاوني ومتػسط درجات السجسػعة
الزابصة في ميارة الكياس.
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 -0ال يػجج فخق ذو داللة احرائية عشج مدتػػ( )5,5 0بيغ متػسط درجات السجسػعة
التجخيبية الحيغ يجرسػن مادة الخسع اليشجسي وفق التعمع التعاوني ومتػسط درجات السجسػعة
الزابصة في ميارة تحجيج السداقط.
خامدا :حجود البحث :يقترخ البحث الحالي عمى:
 -0شالب الرف االول في اعجادية بعقػبة الرشاعية التابع لسجيخية تخبية ديالى/التعميع السيشي
لمدشة الجراسية . 5506 – 5500
 -5الفرل الجراسي الثاني لمدشة الجراسية .5506 – 5500
 -3الباب الثاني/الفرل الدا دس مغ كتاب الخسع اليشجسي لمرف االول صشاعي /اعجادية
بعقػبة الرشاعية – الصبعة الثانية – 5503م.
سادسا :تحجيج السرظمحات-:
 -0التعمع التعاوني Cooperative Learning
عخفو (الخميمي وآخخون ) 0996 ,بانو "اشتخاك مجسػعة صغيخة مغ التالميح معا في الكيام بعسل
او نذاط تعمي سي او حل مذكمة مصخوحة اذ يمعب الستعمع فيو دو ار رئيديا"( .الخميمي
وآخخون.)505 :0996,
عخفو(الحيمة  ) 5505,بانو "احجػ تقشيات التجريذ التي جاءت بيا الحخكة التخبػية السعاصخة
والتي اثبتت البحػث والجراسات اثخىا االيجابي في التحريل الجراسي لمصمبة ويقػم عمى تقديع
ال صمبة الى مجسػعات صغيخة تعسل معا مغ اجل تحقيق ىجف او اىجاف تعمسيع
الرفي"(.الحيمة.)009 :5505,
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التعخيف االجخائي :شخيقة مغ شخق التعمع يتع فييا تقديع شالب السجسػعة التجخيبية الى
مجسػعات صغيخة غيخ متجاندة ( ) 0-5شالب بحيث يعسل الصالب معا لتحقيق ىجف مذتخك.
 -5السيارة:
عخفيا (البكخؼ ) 5550 ,بانيا "قجرة الفخد عمى اداء االعسال بكفاءة اكثخ مغ السعتاد"
(البكخؼ.)07 : 5550,
عخفيا (السقخم ) 5550 ,بانيا "القجرة السكتدبة التي تسكغ الستعمع مغ انجاز اعسال تعميسية بكفاءة
واتقان باقرخ وقت مسكغ واقل جيج وعائج تعميسي اوفخ"( .السقخم.)03 :5550,
عخفيا (الفتالوؼ ) 5553 ,بانيا "ضخب مغ األداء تعمع الفخد ان يقػم بو بديػلة وكفاءة ودقة مع
اقتراد في الػقت والجيج سػاء كان ىحا األداء عقميا او اجتساعيا او حخكيا(.الفتالوؼ5553 ,
.)50:
التعخيف االجخائي :بأنيا أداء عسل او ميسة عقمية او حخكية ويتصمب ىحا األداء الجقة واالتقان
وفقا لمسعاييخ واالحكام التي يتع تحجيجىا مغ قبل مختريغ مع مخاعاة مدتػػ وقجرات االشخاص
الحيغ يقػمػن باألداء.
 -3الخسم اليشجسيDrawing :
عخفو (الجراية وعبج اليادؼ ) 5555 ,بانو "وسيمة لمتعبيخ عغ افكار ترسيسية بالخسع والخط
والتخصيط اليشجسي وىػ المغة والػسيمة التي تبشاىا السرسع والسيشجس قجيسا وحجيثا لمتعبيخ عغ
االفكار والتراميع السقتخحة"(.الجراية وعبجاليادؼ)50 :5505,
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عخفو (صادق ) 5505,بانو "الصخيقة الخئيدية لالترال في العمػم اليشجسية وىػ يدتعسل لتػضيح
االفكار ونقل السعمػمات وتحجيج االشكال لحلظ سسي لغة السيشجسيغ وىػ لغة عالسية محجدة
بقػاعج واصصالحات"(.صادق.)03 :5505,
التعخيف االجخائي :خصػات ادائية التقان ورسع لتراميع واشكال ىشجسية باستخجام االدوات
الخاصة لحلظ وىػ لغة يدتعسمو السيشجسػن والفشيػن والرشاعيػن في السرانع والػرش والسخاسع
ليعصي كامل السعمػمات والتفاصيل الالزمة النتاج اؼ نسػذج".
الفرل الثاني
اوال :اطار نظخي -:اولى التخبػيػن اىتساما متدايجا في الدشػات االخيخة لألنذصة والفعاليات التي
تجعل الصالب محػ ار لعسمية التعميع والتعمع ومغ ابخز ىحه الشذاشات استخجام اسمػب التعمع
التعاوني واالىتسام بيحا االسمػب يعػد بالفػائج التي يجشييا الصمبة لمتحجث في مػاضيع مختمفة
كسا ان ا لتعمع يحجث في اجػاء مخيحة خاليو مغ التػتخ والقمق تختفع فييا دافعية الصمبة بذكل
كبيخ .وفي سبيل تدويج السعمسيغ بالسعخفة الالزمة الكتداب الخبخة في استخجام التعمع التعاوني
يتختب عمييع ان:
 .0يجركػا ان مفيػم التعمع التعاوني وكيف يختمف عغ التعمع التشافدي
 .5يفيسػا االساس الشطخؼ لمسكػنات االساسية التي تسيد التعمع التعاوني عغ التعمع الجسعي وعغ
الجيػد الفخدية مع الكالم والسكػنات ىي(االعتساد التبادلي االيجابي ,وتعميع السيارات
االجتساعية ,وسيخ السجسػعات).
 .3يفيسػا االساس الشطخؼ لجور السعمع في استخجام التعمع التعاوني.
 .0يكػنػا قادريغ عمى ترسيع وتخصيط وتعميع دروس تعاونيو.
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 .0يمتدمػا االتداما شخريا الكتداب خبخه استخجام التعمع التعاوني.
 .6يكػنػا جدءا مغ مجسػعة زمالء داعسية (لمتعمع التعاوني) مكػنة مغ معمسيغ يعسمػن دون كمل
الكتداب الخبخة في استخجام التعمع التعاوني(.الحيمة)005:5505,
مبادئ التعمم التعاوني -:حتى يكػن التعمع التعاوني تعمسا حكيكيا يجب ان يتزسغ خسذ
مبادغ ىي كاالتي-:
 -0االعتساد الستبادل االيجابي  -:لمصمبة مدؤوليتان في السػاقف التعميسية التعاونية ىي ان
يتعمسػا السادة السخررة وان يتأكجوا ان جسيع اعزاء مجسػعتيع يتعمسػن ىحه السادة والتدسية
الفشية لتمظ السدؤولية السددوجة ىي االعتساد الستبادل االيجابي ويتػافخ عشجما يجرك الصمبة انيع
ال يسكغ ان يشجحػا ما لع يشجح اقخانيع في السجسػعة وبالعكذ
 -5التفاعل السباشخ السذجع -:التعمع التعاوني يتصمب تفاعال وجيا لػجو بيغ الصمبة يعدزون
مغ خالل تعمع بعزيع بعزا .ان انساط التفاعل والتبادل المفطي الحؼ يجور بيغ الصمبة والتي
تعدز باالعتساد الستبادل االيجابي ىي التي تؤثخ في السخخجات التخبػية .ولكي يكػن ىحا
التفاعل مثس اخ يجب ان يكػن حجع السجسػعات صغي اخ مغ ( )6-5اعزاء.
 -3السداءلة الفخدية والسدؤولية الذخرية -:وتتع بتقػيع اداء كل شالب وعدو الشتائج الى
السجسػعة والفخد .ومغ السيع ان تعخف السجسػعة مغ الحؼ مغ اعزائيا يحتاج الى السديج مغ
الجعع والسداعجة والتذجيع باكسال الػاجب ولمتأكج مغ ان كل شالب يكػن مدؤوال عغ نريبو
العادل مغ عسل السجسػعة يحتاج االمخ الى تقػيع مقجار الجيج الحؼ يديع كل عزػ في عسل
السجسػعة وتدويج السجسػعات والصمبة كأفخاد بالتغحية الخاجعة والتأكج مغ ان كل عزػ مدؤول
عغ الشتيجة الشيائية وانو كمسا صغخ حجع السجسػعة تدداد امكانية مداءلة الفخد.
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 -0السيارات الخاصة بالعالقات بين االشخاص وبالسجسهعات الرغيخة -:ان مجخد وضع افخاد
ليدت لجييع ميارات اجتساعية في مجسػعة وتصمب مشو ان يتعاونػا ال يزسغ قجرتيع عمى عسل
ذلظ بفعالية فشحغ ال نعخف بالفصخة كيف نتفاعل مع االخخيغ بفعالية وعمى ىحا فانو يجب تعميع
االشخاص السيارات االجتساعية التي تزسغ التعاون العالي الشػعية مغ خالل الثقة ببعزيع
والتػاصل بجقة وبجون غسػض ودعع بعزيع بعزا والتعاون عمى حل الرخاعات والخالفات
بصخق ايجابية بشاءة.
 -0السعالجة الجسعية -:وتػجج عشجما يشاقر اعزاء السجسػعة مجػ تقجميع نحػ تحقيق
اىجافيع ومجػ محافطتيع عمى عالقات عسل فعالة .ان الغخض مغ السعالجة الجسعية ىػ
تػضيح وتحديغ فعالية االعزاء في مداىستيع في الجيػد التعاونية لتحقيق اىجاف السجسػعة
ومغ السفاتيح االساسية لشجاح العسمية الجسعية اعصاء وقت كافي لحجوثيا والتأكيج عمى التغحية
الخاجعة االيجابية واالحتفاظ بسذاركة الصمبة في العسمية وتحكيخ الصمبة باستخجام مياراتيع
التعاونية(.الحيمة وآخخون.)87 :0999,
دور السجرس في التعمم التعاوني -:تسثل التخبية في الغالب صشاعة اجتساعية كسا ان التعميع
يسثل صشاعة السدتقبل وال يسكغ تحقيق اىجافو بجون عالقة صحيحة بيغ السجرسة واالسخة وبيغ
السجرس والصالب مغ جية اخخػ ومغ ىشا تبخز اىسية دور السجرس عشج التخصيط لمتعمع التعاوني
يسكغ ايجازىا باالتي:
 -0التحجيج الػاضح لميجف مغ الجرس.
 -5اتخاذ الق اخرات بتػزيع الصمبة عمى مجسػعات تعاونية قبل بجء التعمع واالشخاف عمى
تشطيع السجسػعة.
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 -3شخح ميام الصمبة وبشاء اىجاف تعمع الصمبة.
 -0مخاقبة الفاعمية في مجسػعات التعمع التعاوني وتقجيع التغحية الخاجعة لمسجسػعات كافة
عشج الحاجة.
 -0تقػيع انجاز الصمبة ومداعجتيع عمى ان يشاقذػا معا درجة الجػدة التي تحققت نتيجة
تعاونيع فيسا بيشيع بكفاءة(.الجبخؼ وآخخون.)89-88 :0998 ,
تقهيم التعمم التعاوني -:يشبغي تقػيع السجسػعات كػحجات عاممة ال كأفخاد يتشافدػن لمحرػل
عمى عالمات اعمى او عمى استحدان السعمع اذ يشبغي تقػيع الػحجة بشاء عمى اتقان الصمبة لمسادة
الجراسية وعمى قجرتيع لمعسل معا وقج تتزسغ معاييخ تعييغ العالمة االتي :ىل السذخوع كامل
ومزبػط؟ ىل السذخوع حجيثا ججا في معمػماتو؟ ىل اسيع كل عزػ في السجسػعة؟ ىل كان
االسذخوع جحابا ومستعا؟ ىل ىحا جيج جيج مغ السجسػعة؟ ىل اعزاء السجسػعة فخػريغ بالعسل
السشجد؟ وقج يتزسغ الشسػذج اآلخخ تعييغ السعمع عالمة لمسجسػعة معتسجة عل تقػيع
ومالحطات السجسػعة وسيحرل كل عزػ في السجسػعة عمى العالمة نفديا( .الحيمة:5503 ,
.)060
فهائج التعمم التعاوني -:اذا احدغ استخجام شخيقة التعمع التعاوني وفق شخقيا العمسية ليا فػائج
كبيخة عمى العسمية التعميسية مشيا:
 كفايات التفكيخ الشاقج :يقػم بجور ىام في تحقيق وتصػيخ كفاءات التفكيخ الشاقج اكثخ مغالتعمع التشافدي والفخدؼ.
السيل نحه زمالء الفرل :تعسل عمى اثارة ميػل ايجابية لجػ الستعمع نحػ بكية الدمالء داخلالسجسػعة ومغ ثع داخل الرف.
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 االتجاىات نحه السهاد الجراسية :تعسل الخبخات التعاونية عمى تصػيخ اتجاىات الستعمعااليجابية نحػ السػاد الجراسية ونحػ الخبخة التعميسية ذاتو مسا يؤدؼ الى اثارة دافعية مدتسخة لتعمع
اشياء اكثخ مغ محتػػ السادة الجراسية.
 السيارات التعاونية :تذيخ نتائج االبحاث الى ان الصالب يكتدب العجيج مغ السيارات التعاونيةاذا تعمع خالل مػاقف التعمع التعاوني اكثخ مغ تعمسو خالل مػاقف التعمع الفخدؼ.
 الرحة الشفدية -:مثل الشزج االنفعالي والعالقات االجتساعية االيجابية وذاتية الفخد القػيةوثقة الفخد باآلخخيغ.
 الزبط االجتساعي الستهقع :يذيخ مفيػم الزبط االجتساعي الى القجرة عمى فيع وتحجيجمالمح وجية نطخ اآلخخيغ وكيفية التفاعل معيع مغ الشاحية االنفعالية والسعخفية .اذ ان الخبخات
التعميسية التي يحتظ بيا الستعمع ف التعمع التعاوني تعسل
عمى اثارة وتصػيخ الزبط السعخفي واالنفعالي الستػقع لجػ الستعمع.
 واقعية وجيات الشظخ في اآلخخين :ان خبخات التعمع التعاوني تقػم بجور ىام في تصػيخوجيات نطخ اكثخ واقعية ومتشػعة ومخنة في االخخيغ.
 احتخام الحات -:يخػ جػندػن( ) 0983ان خبخات التعمع التعاوني تثيخ مدتػيات عميا مغاحتخام الحات حيث تعسل عمى تصػيخ القبػل الحاتي لجػ الستعمع.
 العالقات مع السعمم -:ال يقترخ اثخ خبخات التعمع التعاوني عمى تصػيخ العالقة بيغ الصالبوبكية الدمالء داخل مجسػعة التعمع او الرف بل يتعجاىا الى تصػيخ عالقة الصالب مع السعمع.
فالصالب الحؼ يذارك في خبخات التعمع التعاوني يحب معمسو ويجرك السعمع عمى اساس انو
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مرجر لمتذجيع والتجعيع .باالضافة الى ىحه الفػائج يشتج ايزا عغ استخجام التعمع التعاوني فػائج
في السجال االكاديسي وتتسثل في وصػل الصالب الى اعمى مدتػيات التحريل وارتفاع معجالتو
وزيادة القجرة عمى الت حكخ ,وزيادة وقت السيسة التعميسية ,ويداعج في فيع السفاليع االساسية
العامة واتقانيا ,ويشسي القجرة عمى تصبيق ما يتعمسو الصمبة في مػاقف ججيجة ,ويؤدؼ الى تحديغ
السيارات المغػية ,والقجرة عمى التعبيخ ,كسا يؤدؼ الى تدايج القجرة عمى تقبل وجيات الشطخ
السختمفة(.مخاد.)63-65 :5505,
استخاتيجيات التعمم التعاوني -:يتسيد التعمع التعاوني عغ غيخه بكثخة الصخائق واالستخاتيجيات
الفخعية التي تذتخك جسيعيا في اتاحة الفخصة لمصمبة لمعسل معا في مجسػعات صغيخة يتخاوح
بيغ()6-5عزػ ومغ ابخز انػاع التعمع التعاوني ىي
 -0فخق التعمم -:شػرىا دوفخس وسمفغ( )Dwwviers & Slavinوزمالئيسا اذ شجعػا عمى
االعتساد الستبادل وتحديغ العالقات االجتساعية وسمػك االفخاد وتعصى لكل مجسػعة ورقة عسل
تحػل درجات االختبار الى نقاط لمسجسػعة فزال عغ
واحجة ويخزع الصمبة الختبار فخدؼ ّ
درجات فخدية لكل شالب وال تػجج مكافآت لمسجسػعة فييا.
 -5تقديم الظمبة عمى فخق التحريل( -:)STADشػرت عمى يج روبخت سمفغ ( Robert
 )Slavinوزمالئو وىي ايدخ شخائق التعمع التعاوني وىي مباشخة وواضحة يعخض السجرسػن
السعمػمات االكاديسية الججيجةعمى الستعمسيغ كل اسبػع مدتعسميغ العخض الذفػؼ او الشز
ويدتعسل اال عزاء اوراق عسل او اؼ ادوات لمجرس لكي يتقشػا السػاد االكاديسية ويجيب الصمبة
فخديا عغ االختبارات القريخة في كل اسبػع مختيغ ويعصى لكل فخد درجة تحدغ وترجر نذخة
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اسبػعية تحتػؼ عمى اعالن عغ الفخق التي حرمت عمى اعمى التقجيخات(.زيتػن:5557,
.)066
 -3الرهر السقظهعة او التكاممية -:شػرت عمى يج ايمػت ارندػن ()Eiliot Aronson
وزمالئو في جامعة تكداس ثع تبشاىا ( )Slavinوزمالؤه .في ىحه الصخيقة يكػن كل عشرخ
مدؤوال عغ تعمع جدء مغ السادة ويمتقي االعزاء مغ فخق مختمفة يعالجػن السػضػع نفدو ثع
يعػد االعزاء الى فخقيع االصمية ويتع اجابة االختبارات القريخة كل بسفخده ويتع االعالن عغ
الفخق واالفخاد الحيغ حرمػا عمى تقجيخات عالية في نذخة الرف االسبػعية(.اليخمدؼ:0990,
.)70
 -0الظخيقة البشيهية -:لقج اسيع جان بياجيو وليف فيجػندكي في تشسية مفيػم البشيػية والحؼ
يعتسج عمى قجر كبيخ مغ التعمع السعاصخ القائع عمى السذكمة ويحىب ىحه الصخيقة الى ان
الستعمسيغ في اؼ سغ يشجمجػن انجماجا نذصا في عسمية اكتداب السعمػمات وفي بشاء معخفتيع
كسا اعصى فيجػندكي اىسية اكبخ لمجانب االجتساعي في التعمع(.جابخ.)003 :0999,
 -0التعمم معا ( -:)LTشػرت ىحه االستخاتيجية عمى يج ()Johnson& Johnson
وتؤكج عمى تقػية ميارات التفاعل المفطي الستبادل ويعصي كل شالب دو ار معيشا او تعصى كل
مجسػعة خصة العسل الستزسشة لألىجاف واالسئمة واالنذصة التعميسية وكافئ السجرس
السجسػعات كميا ويخزع الصمبة الختبار فخدؼ زيادة عمى تقػيع السجسػعة ككل وفيسا ياتي
خصػات تشفيح استخاتيجية التعمع معا:
 -0اختيار وحجة او مػضػع لمجراسة يسكغ تعميسو لمصمبة في مجة محجدة بحيث يحتػؼ عمى
مقخرات يدتصيع الصمبة االجابة عمييا ويتسكغ السجرس مغ اجخاء اختبار فييا.
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 -5يعسل السجرس ورقة عسل مشطسة لكل مػضػع دراسي.
 -3تقديع الصمبة عمى مجسػعات صغيخة يتخاوح عجد اعزاءىا مغ()0-5عزػا.
 -0يعصى لكل شالب رقسا خاصا بو او دو ار غيخ ثابت مثل القائج ,السمخز ,القارغ,
السقػم ,الباحث ,السدجل ,السذجع ,السالحع وغيخ ذلظ.
 -0تخسل كل مجسػعة اصمية مشجوبيغ عشيا لمعسل مع السشجوبيغ مغ جسيع السجسػعات
االصمية فتكػن بحلظ مجسػعات تعاونية ججيجة تقػم كل مشيا بجراسة الجدء السخرز
ليا.
 -6بعج ان تكتسل مجسػعة السشجوبيغ دراستيا ووضع خصصيا يعػد كل مشيع الى مجسػعتو
وبشحػ متتالي.
 -7خزػع جسيع الصمبة الختبار فخدؼ ثع تجسع درجات تحريل الصمبة.
 -8حداب درجات السجسػعات ثع تقجم السكافآت الجساعية لمسجسػعة الستفػقة( .زايخ
وآخخون .)05-09 :5503,ولقج اختار الباحث ىحه االستخاتيجية لتجريذ شالب
السجسػعة التجخيبية السباب عجة مشيا-:
 -0النيا مشاسبة لسػاضيع مادة الخسع اليشجسي السحجدة في بحثشا ىحا.
 -5شبقت ىحه االستخاتيجية في مػاد عمسية مختمفة وضيخ نجاحيا مثل دراسة
(عبايشة )0990,ودراسة (اليخمدؼ )0990,ودراسة (دمحم3.)5505,
 -3ان تقديع االعسال الفخاد السجسػعة في ىحه االستخاتيجية محجد بذكل واضح وجمي لكل
فخد.
 -0شبيعة التجريذ في ىحه االستخاتيجية يدسح بتعمع ميارات الخسع اليشجسي ويػفخ فخصة
مشاسبة لمتجريب عمى استخجام ادوات الخسع اليشجسي-0.ان الشجاح في تجريذ مادة
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الخسع اليشجسي يتصمب تقػية العالقات االجتساعية وتشسية روح التعاون بيغ الصمبة النيا
تحتػؼ عمى الجػانب السيارية والعسمية وان ىحه االستخاتيجية يتيح لمسجرس فخصة تحقيق
ىحا اليجف.
اىسية الخسم اليشجسي -:يعج الخسع اليشجسي المغة الحجيثة وذلظ في اشكال ومداقط يفيسيا
السيشجسػن والفشيػن العاممػن في الػرش والسرانع وىػ كأؼ لغة اخخػ لو قػاعجه واسدو واصػلو
ويسارس بامتالك السيارات االساسية السكػنة لو باالضافة الى عشاصخ اخخػ مثل السقجرة عمى
التخيل والدخعة والشطافة والتختيب ودقة الكياس .وىحا الخسع يتع تحزيخه باستعسال ادوات الخسع
اليشجسي وتػضع عميو جسيع البيانات والسالحطات التي تمدم االنتاج وتػضع عميو كافة االبعاد.
وييجف الخسع اليشجسي الى اكتداب ميارات تصبيق السعخفة في حل السذكالت التكشػلػجية مغ
خالل عسمية الترسيع وا لتخصيط وتصػيخ ميارات التػاصل في عسمية الترسيع والترشيع والتقػيع
وتصػيخ ميارات العسمية في مجال السيشة( .دروير.)9: 5558,
خرائص السيارة -:ان السيارة ميسا كان نػعيا عقمية او حخكية (يجوية) او اجتساعية تتسيد
بسجسػعة مغ الخرائز وىي في الغالب مجسػعة مغ األداءات او العسميات الرغخػ او
السيارات البديصة او االستجابات البديصة او الدمػكيات التي تتع بذكل متدمدل ومتشاسق.
وتتكػن السيارة عادة مغ خميط مغ االستجابات او الدمػكيات العقمية واالجتساعية والحخكية وفي
كثيخ مغ االحيان يغمب جانب مغ ىحه الجػانب عمى غيخه عتج ترشيف ميارة ما.
(زيتػن.)7: 5550,
ويتأسذ االداء السيارؼ عمى السعخفة او السعمػمات او تكػن السعخفة جدء ال غشى عشو مغ
ىحا االداء غيخ انو يججر التشػيو الى ان السعخفة وحجىا ال تزسغ اتقان الفخد ألداء السيارة
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ويػضح ذلظ السعادلة االتية (السيارة = القجرة = السعخقة) وىحه السعادلة تػضح العالقة بيغ
الجانب السعخفي والجانب الشفدحخكي(.زيتػن.)075: 5550,
ميارات الخسم اليشجسي  -:ان ميارات الخسع اليشجسي السخاد تشسيتيا تشجرج تحت بشج كدب
السيارات اذ ان كدب السيارة تيجف الى جعل شالب الرف يكتدبػن السيارات اليشجسية
باالضافة الى تشسية روح التعاون وتبادل الخبخات السختمفة بيغ الصالب مسا يعدز لجييع الثقة
بالشفذ وحب اآلخخيغ ومداعجتيع وزيادة التحريل الجراسي في السادة(.عبجالػاحج.)00: 5503,
وقج ذكخ (شاحػن )5557,بعس ىحه السيارات وىي كاالتي-:
 ميارة التقجيخ -:وىي اعصاء ارقام تقجر ابعاد الجدع وكمسا كانت قخيبة مغ االرقام الرحيحةكانت اكثخ دقة وتذسل تقجيخ األشػال والسدافة والدوايا والدمغ واالحجام واالوزان .........الخ.
 ميارة التخيل -:وىي القجرة عمى وضع ترػر ذىشي عقمي ألشكال معيشة عشجما نقخأىا. ميارة الكياس -:وىي القجرة عمى استخجام ادوات الكياس السختمفة واختيار السشاسب مشيا لكلحالة مغ اجل الحرػل عمى معمػمات تداىع في حل مذكمة معيشة(شاحػن.)035: 5557,
وتعتبخ عسمية الكياس ومياراتيا اساسية والزمة لتصػيخ قجرات الصمبة السختمفة .ولمبجء بتعميع ميارة
الكياس يشبغي التأكج ما لجػ الصمبة مغ ميارات استخجام ادوات الكياس واالجيدة العسمية والتقشيات
السختمفة في ميجان العمػم وميارة تػضيف وتصبيق وحجات الكياس السختمفة وفق االنطسة العالسية
لػحجات الكياس(.عصاهللا .)309: 5550,وقج فرل نعسة ( )5506بعس ميارات الخسع
اليشجسي وكاآلتي:
 -0السيارات الخاصة بخسع الخصػط اليشجسية وتبايشيا لمتعبيخ عغ معاني مختمفة ولكي يطيخ
الخسع بذكل واضح.
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 -5ترػر واستشتاج السداقط.
 -3ميارة تسثيل االجدام عمى السدتػؼ وحدب وضعية الجدع لسدتػؼ االسقاط.
 -0ميارة ترػر واستشتاج السدقط الثالث مغ مدقصيغ معمػميغ.
 -0ميارة تػضيح االجداء السخفية عغ شخيق عسمية القصع بخصػط واضحة.
 -6ميارة استشتاج الخسع السشطػر لألشكال اليشجسية مغ خالل السداقط الستعامجة.
 -7ميارة الخسع اليشجسي بصخيقة االوتػكاد(.نعسة.)05: 5506,
ثانيا:الجراسات الدابقة-:
 -0دراسة (الجاسخ -:)2002,ىجفت الجراسة الى معخفة اثخ التعمع التعاوني عمى تحريل
شالب كمية السعمسيغ في مادة الخياضيات واستخجم الباحث السشيج شبو التجخيبي وشسمت عيشة
الجراسة عمى( )056شالبا مشيع( )09شالب مغ الجراسات القخآنية و( )07شالبا مغ قدع المغة
العخبية واختار الباحث مجسػعة تجخيبية اولى ومجسػعة ضابصة اولى مغ قدع المغة العخبية
ومجسػعة تجخيبية ثانية ومجسػعة ضابصة ثانية مغ قدع الجراسات القخآنية واجخػ الباحث تكافؤ
السجسػعات في التحريل القبمي وتع تجريذ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ بصخيقة التعمع التعاوني
والسجسػعتيغ الزابصتيغ باستخجام السحاضخة السسدوجة بالسشاقذة واعج الباحث اختبار معخفي
مغ نػع اختيار مغ متعجد واضيخت الشتائج وجػد فخوق ذات دالة احرائيا عشج مدتػػ()5,50
بيغ

متػسط

اداء

السجسػعتيغ

التجخيبيتيغ

والزابصتيغ

ولرالح

السجسػعتيغ

التجخيبيتيغ(.الجاسخ :5555,أ).
 -5دراسة(الدامخائي -:)2002,ا جخيت ىحه الجراسة في العخاق وىجفت الى التعخف عمى اثخ
استخجام التعمع التعاوني في القجرة عمى حل السدائل الكيسيائية واستبقائيا لجػ شالبات الرف
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الخابع العام .اذ تكػنت عيشة البحث مغ( )65شالبة بػاقع( )35شالبة لمسجسػعة التجخيبية التي
درست الكيسياء وفق التعمع التعاوني و( ) 35شالبة لمسجسػعة الزابصة التي درست بالصخيقة
االعتيادية .كافأت الباحثة بيغ مجسػعتي البحث في متغيخات(العسخ باالشيخ ,التحريل الجراسي
الدابق في مادة الكيسياء لمرف الثالث الستػسط ,متػسط مدتػػ الحكاء) وقج اعج الباحث اختبار
تحريمي مكػن مغ ( )05فقخة مغ اال سئمة السػضػعية والسقالية شسمت فقخاتو السدتػيات االربع
االولى مغ ترشيف بمػم وتع التحقق مغ صجق االختبار بعخضو عمى ذوؼ الخبخة والتخرز
وايجاد ثباتو لالسئمة السػضػعية وتع ايجاد معامل الرعػبة والقػة التسييدية لكل فقخة وفاعمية
البجائل واضيخت الشتائج الى وجػد فخق ذو داللة احرائية بيغ مجسػعتي البحث في التحريل
واالستبقاء ولرالح السجسػعة التجخيبية(.الدامخائي :5550,أ -ب).
 -3دراسة (دمحم -:)2002,تيجف الجراسة الى التعخف عمى اثخ استخجام التعمع التعاوني في
تحريل شمبة الرف الثالث/معيج اعجاد السعمسيغ في مادة الفيدياء تكػنت عيشة البحث مغ
مجسػعة تجخيبية مكػنة مغ( ) 35شالبا تع تجريديع بصخيقة التعمع التعاوني ومجسػعة ضابصة
مكػنة مغ( ) 35شالبا درسػا بالصخيقة االعتيادية واعج الباحث اختبار تحريمي نػع اختيار مغ
متعجد الختبار تحريل الصمبة وتع التحقق مغ الرجق الطاىخؼ والسحتػػ بعخضو عمى ذوؼ
الخبخة واالختراص ومغ ثع شبق الباحث االداة عمى عيشة استصالعية لسعخفة وضػح الفقخات
ومجػ صعػبتيا وقػة تسييد كل فقخة وتع حداب ثبات االختبار باعتساد معادلة (كػدر -ريتذارد
وستػن )55-ثع شبق االختبار عمى العيشة الشيائية واضيخت الشتائج وجػد فخق ذو دالة احرائيا
بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة ولرالح السجسػعة التجخيبية(.دمحم.)085 :5559,
 -0دراسة (عبجالهاحج -:)2002,ىجفت الجراسة الى معخفة فاعمية استخجام استخاتيجيتيغ في
التعمع الشذط عمى تشسية ميارات الخسع اليشجسي في مادة التكشػلػجيا لجػ شالبات الرف التاسع
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االساسي وتكػنت العيشة مغ مجسػعتيغ تجخيبيتيغ االولى( )06شالبة تع تجريديا باستخجام
استخاتيجية التعمع السبشي عمى السذخوع والثانية( ) 05شالبة تع تجريديا باستخاتيجية التعمع التعاوني
وفق شخيقة جكدػ ومجسػعة ضابصة تع تجريديا بالصخيقة االعتيادية لقج اعتسج الباحث اختبا ار
معخفيا لكياس الجانب السعخفي مكػن مغ( ) 58فقخة وبصاقة مالحطة مكػنة مغ ( )35ميارة
ىشجسية وتع عخض االداتيغ عمى مجسػعة مغ الخبخاء والسحكسيغ لمتحقق مغ صجقيا وتع حداب
معامالت الرعػبة والثبات وشبقت االداتيغ واضيخت الشتائج وجػد فخوق ذات داللة احرائية
بيغ درجات الصالبات في السجسػعات الثالث في جسيع الجػانب التي يكيديا االختبار السعخفي
وبصاقة السالحطة لسيارات الخسع اليشجسي ولرالح السجسػعتيغ التجخيبيتيغ(.عبجالػاحج:5503,
ج-ح).
الفرل الثالث
اجخاءات البحث-:
اوال :الترسيم التجخيبي -:يعتسج اختيار الترسيع التجخيبي السشاسب عمى عجد مغ العػامل مشيا
ىجف البحث والحخية التي يستمكيا الباحث في ضبط ضخوف التجخبة وشبيعة االفتخاضات التي
يحسميا حػل الفخوق الفخدية(الحسجاني وآخخون .)006 :5556,وعمى الباحث ان يختار الترسيع
التجخيبي السشاسب الحؼ يػفخ حجا مقبػال مغ الرجق الجاخمي والرجق الخارجي لشتائج البحث
حيث تختمف الترسيسات في قجرتيا عمى ضبط الستغيخات كسا ونػعا(.احسج.)059 :0995,
واعتسج الباحث ترسيسا تجخيبيا ذو ضبط جدئي يخاه مشاسبا لطخوف البحث فجاء الترسيع ذو
االختبار التحريمي البعجؼ ججول(.)0
ثانيا :مجتسع البحث وعيشتو -:تذيخ العيشة الى مجسػعة جدئية م سيدة ومشتقاة مغ مجتسع البحث
فيي مسيدة مغ حيث ان ليا نفذ خرائز السجتسع ومشتقاة مغ حيث انو يتع انتقاؤىا مغ
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مجتسع الجراسة وفق اجخاءات واساليب محجدة(.الحسجاني وآخخون .)090 :5556,واختار
الباحث اعجادية بعقػبة الرشاعية/مجيخية تخبية ديالى قرجيا كػنو مجال عسل الباحث وقج بمغ
عجد شالب السخحمة الخابعة( )056شالبا مػزعيغ عمى( )6شعب واختار الباحث شعبة(د  ,و)
عذػائيا اذ بمغ افخاد العيشة( ) 05شالبا وتع اختيار شعبة(و) مجسػعة تجخيبية ججول(.)0
ججول( )0الترسيم التجخيبي وتهزيع الظالب في مجسهعة البحث
السجرسة

السجسػعة

عجد

الذعبة

الستغيخ السدتقل

بعقػبة تجخيبية

ه

التعمع التعاوني

50

ضابصة

د

الصخيقة االعتيادية

50

اداة الكياس

الصالب
اعجادية
الرشاعية

اختبار

تحريمي

بعجؼ

ثالثا :تكافؤ السجسػعتيغ -:لغخض التحقق مغ الدالمة الجاخمية لمترسيع التجخيبي فقج تع اجخاء
التكافؤ بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في عجد مغ الستغيخات التي يعتقج بانيا قج تؤثخ في
الستغيخات التابعة مغ خالل تفاعميا مع الستغيخ السدتقل وىي(العسخ الدمشي باالشيخ ,التحريل
الدابق في مادة الخسع اليشجسي في الكػرس
الكػرس االول ,مدتػػ الحكاء باستخجام اختبار اوتذ ليػن) واستخجم الباحث االختبار التائي
لعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة داللة الفخوق وتؤكج الشتائج بان السجسػعتيغ متكافئتيغ في جسيع
الستغيخات السذار الييا قبل اجخاء التجخبة ججول(.)5
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ججول( )2داللة الفخوق بين متهسظات طالب السجسهعتين التجخيبية والزابظة في عجد من الستغيخات الختبار تكافؤىا
الستغيخات

العسخ

السجسػعة الزابصة

السجسػعة التجخيبية
حجع

الستػسط

االنحخاف

حجع

الستػسط

االنحخاف

الستغيخ

الحدابي

السعيارؼ

الستغيخ

الحدابي

السعيارؼ

50

506,76

55,0

50

500

03,8

قيسة -ت-

قبسة -ت-

السحدػبة

الججولية

0,50

الدمشي
التحريل

50

73,5

00,7

75

50

9,50

0,3

الدابق
الحكاء

50

03,86

56,50

05,60

50

55,8

5,55

5,86

رابعا :مدتمدمات البحث -:تصمب البحث الكيام بسا ياتي:
 -0تحجيج السادة العمسية -:حجد الباحث السادة العمسية التي سيجرسيا اثشاء مجة التجخبة وفق
مفخدات السشيج وتدمديا الدمشي في كتاب الخسع اليشجسي والرشاعي السقخر تجريدو في الرف
الخابع – صشاعي ,الصبعة الثانية 0030ه –  5503م و ازرة التخبية /مجيخية التعميع السيشي .الباب
الثاني/الفرل الدادس (االسقاط ,مكياس الخسع ,نطخية االسقاط الستعامج ,وضع االبعاد عمى
الخسع).
 -5اعجاد الخظط التجريدية -:تع اعجاد نػعيغ مغ الخصط التجريدية االولى لمسجسػعة الزابصة
وفق الصخيقة االعتيادية والػقت الالزم لتشفيحىا والثانية لمسجسػعة التجخيبية التي درست عمى وفق
التعمع التعاوني وقج عخضت الخصط عمى ذوؼ الخبخة واالختراص في مجال الخسع اليشجسي
وشخائق التجريذ ممحق( )0لالفادة مغ آرائيع ومقتخحاتيع وتع اجخاء التعجيالت بشاء عمى ذلظ.
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خامدا :اداة البحث-:
اتبع الباحث الخصػات االتية في اعجاد االختبار التحريمي (اداة البحث)-:
 -0اعجاد الرهرة االولية لالختبار السعخفي -:قبل البجء بحكخ خصػات بشاء االختبار السعخفي ال
بج مغ تعخيف االخت بار التحريمي اذ يعتسج عميو االختبار السعخفي .ويعخف االختبار التحريمي
بانو اجخاء مشطع لكياس ما اكتدبو الستعمسػن مغ حقائق ومفاليع وتعسيسات وميارات نتيجة
لجراسة مػضػع او وحجة تعميسية معيشة(.عمي وعسيخة )505: 5559,اذ قام الباحث بتحميل
الجػانب السعخفية وميارات ا لخسع اليشجسي التي تحتػييا الػحجة واختبار بعس السيارات لكياسيا
وىي (التقجيخ ,التخيل ,الكياس ,تحجيج السداقط) وتكػن االختبار مغ( )05سؤاال مػزعا عمى
السيارات االربعة ولكل ميارة( ) 05اسئمة اذ اصبحت اسئمة ميارة التقجيخ مغ نػع االجابة القريخة
واسئمة ميارة (التخيل ,الكياس ,تحجيج السداقط) مغ نػع اختيار مغ متعجد وباربعة بجائل.
 -5صجق االختبار -:ولمتحقق مغ الرجق الطاىخؼ والسحتػػ لالختبار فقج عخضت فقخات
االختبار التحريمي عمى ذوؼ الخبخة واالختراص في مجال الخسع اليشجسي وشخائق التجريذ
ممحق ( )0وعجت الفقخات صادقة اذ حرمت عمى اتفاق( )%80فاكثخ مغ لجن الخبخاء وفي
ضػء مالحطاتيع وآرائيع اجخيت التعجيالت الالزمة واصبحت فقخات االختبار بريغتيا الشيائية.
 -3التجخبة االستظالعية -:لسعخفة وضػح الفقخات ومجػ صعػبتيا وقػة تسييد كل مشيا والػقت
الحؼ يدتغخقو االختبار شبق االختبار عمى شعبتيغ مغ شالب الرف الخابع – صشاعي اذ بمغت
العيشة االستصالعية( ) 05شالبا وفي ضػء استفدارات الصالب اثشاء التصبيق شخرت الفقخات
الغيخ واضحة والتي بيا غسػض وصعػبة وعجلت صياغتيا كسا تع حداب الػقت السدتغخق في
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االجابة فبمغ( ) 05دقيقة ثع صححت االجابات باعصاء درجة واحجة لالجابة الرحيحة وصف اخ
لالجابة الخاشئة او الستخوكة.
 -0تحميل فقخات االختبار -:لمتاكج مغ صالحية فقخات االختبار ولتحديغ نػعيتيا اجخيت
التحميالت االحرائية السشاسبة مغ حداب معامالت صعػبة الفقخات والقػة التسييدية لكل فقخة
وفاعمية البجائل الغيخ الرحيحة وقج تع اعتساد درجات العيشة االستصالعية السذار الييا آنفا
وكانت الشتائج جيجة اذ تخاوحت معامالت الرعػبة لمفقخات ما بيغ ( )5,8 -5,0وتخاوحت قػة
تسييد الفقخات بيغ ( ) 5,00 -5,5وبعج دراسة الفاعمية غيخ الرحيحة لفقخات االختبار نػع
االختيار مغ متعجد وجج ان عجد الصالب الحيغ انجحبػا الى البجيل الخاشئ في الفئة الجنيا اكبخ
مشيع في الفئة العميا لحلظ عجت جسيع البجائل فاعمة ممحق(.)5
 -0ثبات االختبار -:اعتسج الباحث عمى معادلة (كػدر ريتذارد –  )55في حداب معامل
الثبات والحؼ بمغ() 5,80وىػ معامل ثبات جيج  .وفي ضػء ىحه االجخاءات مغ صجق وثبات
واي جاد معامالت الرعػبة والقػة التسييدية لمفقخات وفعالية البجائل اصبح االختبار التحريمي
البعجؼ جاىد لمتصبيق ممحق(.)3
سادسا :اجخاءات تظبيق االختبار -:حفاضا عمى الدالمة الجاخمية والخارجية لمبحث ولمحرػل
عمى نتائج دقيقة ضبصت الستغيخات التي قج تؤثخ عمى التجخبة في ضػء االجخاءات االتية-0 -:
لع يذعخ الباحث الصالب بصبيعة البحث واىجافو -5 .درست السجسػعتيغ في صفيغ متساثميغ
في معطع االمػر - 3.تست السباشخة بالتجريذ
بتاريخ  5506/5/00ولغاية  -0 . 5506/0/55شبقت الخصط التجريدية الخاصة بالتعمع
التعاوني مع شالب السجسػعة التجخيبية -0.شبقت الخصط التجريدية الخاصة بالصخيقة
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االعتيادية مع شالب السجسػعة الزابصة -6.ت تبميغ شالب السجسػعتيغ بسػعج االختبار
السػافق( )5506/0/50قبل اسبػع مغ اجخاءه -7.اثشاء تصبيق التجخبة روعي تػضيح تعميسات
االجابة وانتيى االختبار في مػعج اقراه السػعج السخرز لالختبار ثع جسعت اوراق االجابة
وصححت باستخجام مفتاح الترحيح ممحق( ) 0باعصاء درجة واحجة لالجابة الرحيحة وصفخ
لالجابة الخاشئة او الستخوكة وكانت الشتائج كسا مبيغ في السمحق(.)0
سابعا :الهسائل االحرائية -:استخجم الباحث الػسائل االحرائية االتية لسعالجة البيانات-0 .
الشدبة السئػية -5 .االختبار التائي ( )t- testلعيشتيغ مدتقمتيغ.

 -3معادلة ( كػدر

ريتذارد –  )55لحداب الثبات -0 .معادلة معامل الرعػبة لمفقخات -0 .معادلة قػة تسييد
الفقخات -6 .فاعمية البجائل.
الفرل الخابع
اوال :عخض الشتائج وتفديخىا -:لمتحقق مغ فخضية البحث الخئيدية والتي نرت عمى (ال يػجج
فخق ذو داللة احرائية في مدتػػ ( ) 5,50بيغ متػسط درجات شالب السجسػعة التجخيبية
الحيغ درسػا الخسع اليشجسي باستخجام التعمع التعاوني ومتػسط درجات شالب السجسػعة الزابصة
الحيغ درسػا بالصخيقة االعتيادية) وتست معالجة بيانات االختبار السعخفي البعجؼ احرائيا وكانت
الشتائج كسا في الججول(.)3
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ججول( )2الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري والقيسة التائية لجرجات طالب مجسهعتي البحث في االختبار السعخفي
السجسػعة

عجد الصالب

الستػسط الحدابي

التبايغ

التجخيبية

50

50,96

55,03

الزابصة

50

08,76

57,09

قيسة-ت-

قيسة-ت-

السحدػبة

الججولية

5,77

5,55

مدتػػ الجاللة

دالة احرائيا

فقج بمغ متػسط درجات السجسػعة التجخيبية لمفخضية الخئيدية ( )50,96ومتػسط درجات
السجسػعة الزابصة ( )55,03وباستخجام االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ ضيخ ان الكيسة
التائية السحدػبة ىي ( ) 5,77وىي اكبخ مغ الكيسة التائية الججولية ( )5,55وبجرجة حخية()08
وبسدتػػ داللة ( )5,50وىحا يجل عمى وجػد فخق ذو داللة احرائية بيغ متػسط درجات شالب
السجسػعة التجخيبية ومتػسط درجات شالب السجسػعة الزابصة ولرالح السجسػعة التجخيبية
وبحلظ تخفس الفخضية الرفخية الخئيدية .يتبيغ مغ الشتائج اعاله تفػق شالب السجسػعة
التجخيبية عمى شالب السجسػعة الزابصة ويسكغ ان نعدؼ ذلظ الى فاعمية اسمػب التعمع
التعاوني في تجريذ الخسع اليشجسي اذ جعمت الصالب يتفاعمػن ايجابيا في عمية التعمع نط اخ لجور
الصالب في اكتذاف اساليب ججيجة في تعمع السيارات مغ خالل السذاركة مع بكية افخاد
السجسػعة التعاونية وقجيع مدػدة عغ الخسع السصمػب بسذاركة الجسيع اضافة الى اتاحة الفخصة
لمصالب باالعتساد عمى انفديع في تصبيق السيارة وانجفاعيع نحػ العسل بذكل مجسػعات والتدام
كل شالب مشيع بجوره داخل السجسػعة وانجاز السيام السػكمة اليو.
ولمتحقق مغ الفخضيات الفخعية الخاصة بسيارات الخسع اليشجسي(التقجيخ ,التخيل ,الكياس,
تحجيج السداقط) تست معالجة بيانات االختبار السعخفي احرائيا وكانت الشتائج كسا في
الججول()0
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ججول( )4الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري والقيسة التائية لجرجات طالب مجسهعتي البحث في بعض ميارت الخسم اليشجسي
السيارة

السجسػعة

عجد الصالب

التقجيخ

الػسط

التبايغ

الحدابي

التخيل

الكياس

تحجيج
السداقط

التجخيبية

50

0

5,35

الزابصة

50

3,08

5,30

التجخيبية

50

8,58

5,50

الزابصة

50

7,0

0,77

التجخيبية

50

6,0

3,70

الزابصة

50

0,06

0,78

التجخيبية

50

6,58

5,76

الزابصة

50

0,00

0,00

قيسة-ت-

قيسة-ت-

مدتػػ

السحدػبة

الججولية

الجاللة

0,87

5,55

غيخ دالة

5,88

5,08

5,39

5,55

5,55

5,55

غيخ دالة

دالة

دالة

فقج بمغ متػسط درجات السجسػعة التجخيبية لسيارات التقجيخ ( )0والتخيل ( )8,58والكياس
( )6,0وتحجيج السداقط ( )6,58ومتػسط درجات السجسػعة الزابصة التقجيخ( )3,08والتخيل
( )7,0والكياس ( )0,06وتحجيج السداقط( ) 0,00وباستخجام االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ
ضيخ ان الكيسة التائية السحدػبة ىي ( ) 0,87لسيارة التقجيخ وىي اصغخ مغ الكيسة التائية
الججولية ( )5,55وبجرجة حخية( )08وبسدتػػ داللة ( )5,50وىحا يجل بعجم وجػد فخوق ذو
داللة احرائية بيغ متػسط درجات شالب السجسػعة التجخيبية ومتػسط درجات شالب
السجسػعة الزابصة وبحلظ تقبل ال فخضية الرفخية .والكيسة التائية السحدػبة ىي( )5,88لسيارة
التخيل وىي اصغخ مغ الكيسة التائية الججولية ( )5,55وبجرجة حخية( )08وبسدتػػ داللة
( )5,50وىحا يجل بعجم وجػد فخوق ذو داللة احرائية بيغ متػسط درجات شالب السجسػعة
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التجخيبية ومتػسط درجات شالب السجسػعة الزابصة وبحلظ تقبل الفخضية الرفخية .والكيسة
التائية السحدػبة ىي( ) 5,08لسيارة الكياس وىي اكبخ مغ الكيسة التائية الججولية ()5,55
وبجرجة حخية( )08وبسدتػػ داللة ( )5,50وىحا يجل وجػد فخوق ذو داللة احرائية بيغ متػسط
درجات شالب السجسػعة التجخيبية ومتػسط درجات شالب السجسػعة الزابصة ولرالح
السجسػعة التجخيبية وبحلظ تخفس الفخضية الرفخية .والكيسة التائية السحدػبة ىي( )5,39لسيارة
تحجيج السداقط وىي اكبخ مغ الكيسة التائية الججولية ( )5,55وبجرجة حخية( )08وبسدتػػ داللة
( )5,50وىحا يجل وجػد فخوق ذو داللة احرائية بيغ متػسط درجات شالب السجسػعة
التجخيبية ومتػسط درجات شالب السجسػعة الزابصة ولرالح السجسػعة التجخيبية وبحلظ تخفس
الفخضية الرفخية .نمحع مغ الججول اعاله ان تفػق السجسػعة الزابصة كانت نتيجة تشسية
ميارتي الكياس وتحجيج السداقط لجييع اؼ ان اسمػب التعمع التعاوني ساىع في تصػيخ اداء
اشالب في ىحه السيارتيغ .واما ميارتي التقجيخ والتخيل نالحع مغ خالل الشتائج عجم ضيػر
تاثيخ السمػب التعمع التعاوني عمييسا لجػ الصالب ربسا يعػد ذلظ الى ان ىاتيغ السيارتيغ
يعتسجان باالساس عمى القجرات الفخدية والفصخية لجػ الصالب.
االستشتاجات-:
 -0ان التعاون بيغ الصالب لحل السذكمة الجراسية التي تجابييع يذكل ليع دافعا وحاف اد اكثخ
لمتعمع.
 -5شعػر الصالب بالخضا الشفدي مغ استخجام التعمع التعاوني مغ خالل ما تػصمت اليو
السجسػعة مغ نتائج وىحا يػلج لجييع ميال نحػ دراسة الخسع اليشجسي.
 -3ان تعاون الصالب فيسا بيشيع وبالسدتػػ الالئق ساعجىع عمى اتقان ميارة استخجام ادوات
الخسع اليشجسي التي اعتسجوىا وىحا بالتاكيج سيقػد الى زيادة تحريل الصالب.
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 -0حقق التعمع التعاوني االىجاف التعميسية في جعل الصالب محػ ار لمعسمية التعميسية وليذ
السجرس وىحا ما تؤكجه الدياسات التخبػية الحجيثة.
 -0ان السذاركة والتعاون بيغ الصالب وخاصة عشج استخجام ادوات الخسع ادػ الى انقزاء وقت
الجرس بدخعة مسا قمل مغ شعػر الصالب بالسمل.
 -6ان روح التعاون بيغ الصالب وخاصة تبادل اآلراء فيسا يخز السػاقف التي تحتاج الى
استخجام ادوات الخسع ساىع في تشسية ىحه السيارات لجػ شالب السجسػعة الػاحجة الى
مدتػػ افزل شالب في السجسػعة تقخيبا الن الستعمع يدتصيع ان يتعمع مغ اقخانو ويكتدب
الخرائز في اجػاء التعاون واآللفة.
 -7تػضيف التعمع التعاوني في السجسػعة التجخيبية ساعج عمى تػفيخ مػاقف تعميسية يدتصيع
الصالب مغ خالليا مسارسة التجريبات العسمية في ميا ارت الخسع اليشجسي الستشػعة والتي
جعمتيع اكثخ تفاعل مغ السجسػعة الزابصة.
 -8اثبت اسمػب التعمع التعاوني ان الصالب في مجسػعات تعاونية يذعخون بانيع يؤدون
واجباتيع الرفية برػرة جساعية.
 -9فاعمية التعمع التعاوني في بشاء عالقات اجتساعية مع بعزيع البعس ويعسل عمى زيادة
االحداس بالسدؤولية لجػ الصالب.
ثالثا :التهصيات -:في ضػء نتائج البحث يػصي الباحث بسا يأتي-:
 -0التاكيج عمى استخجام التعمع التعاوني مغ قبل مجرسي ومجرسات الخسع اليشجسي في
االعجاديات الرشاعية.
-5

اعصاء السجرسيغ مديجا مغ الفخص لمتجريب عمى التعمع التعاوني لمتييئة عمى تصبيقيا في
السجال التخبػؼ.
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عقج نجوات لتػضيح فػائج التعمع التعاوني في العسمية التعميسية لتذجيع مجيخؼ السجارس
ومذخفي االختراص عمى حث الكادر التجريدي الستخجامو.

-0

االىتسام بسيارات الخسع اليشجسي السػجػدة في السشيج السقخر العجاديات الرشاعة ولكل
السخاحل الجراسية مغ خالل تػضيف التعمع التعاوني.

-0

نذخ الػعي ولجسيع السجرسيغ ولكافة االختراصات باىسية شخائق التجريذ الحجيثة
وخاصة التعمع التعاوني لمعسل عمى تصبيقو لسعالجة الزعف في مدتػػ التحريل لجػ
الصمبة.

رابعا :السقتخحات -:استكساال لسا تػصل اليو الباحث في دراستو ىحه يقتخح ما ياتي:
 -0اجخاء دراسة حػل اثخ تجريب مجرسي الخسع اليشجسي في بعس استخاتيجيات التعمع التعاوني
عمى ادائيع الرفي وفي تحريل شمبتيع.
 -5اجخاء دراسة حػل اثخ التعمع التعاوني عمى اتجاه الصالب نحػ مادة الخسع اليشجسي.
 -3اجخاء دراسة حػل معػقات استخجام استخاتيجيات التعمع التعاوني في البيئة التعميسية لمتعميع
السيشي.
 -0تػضيف االنتخنيت في تشسية ميارات الخسع اليشجسي.
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السرادر-:

 -احسج ,سميسان عػدة وفتحي حدغ مكاوؼ "اساسيات البحث العمسي في التخبية والعمهم االندانية" ,ط,5مخكد

بيزػن,االردن0995,م.

 -البكخؼ,امل والكدػاني,عفاف "اساليب تعميم العمهم والخياضيات" عسان,دار الفكخ لمصباعة والشذخ

والتػزيع5550,م.

 جابخ ,عبجالحسيج جابخ "استخاتيجيات التجريذ والتعميم" ط ,0دار الفكخ العخبي ,القاىخة0999 ,م . الجاسخ ,صالح بغ مخيمج "اثخ التعمم التعاوني عمى تحريل الخياضيات لجى طالب كمية السعمسين في مجيشةعخعخ" رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة,جامعة ام القخػ ,كمية التخبية ,قدع السشاىج وشخائق التجريذ ,السسمكة العخبية

الدعػدية 5555 ,م .

 الجبخؼ ,اسساء ,ودمحم مرصفى الجيغ "سيكهلهجية التعاون والتشافذ والفخدية" عالع الكتب ,القاىخة0998 ,م. جخجيذ ,ميذال "معجم مرظمحات التخبية والتعميم" ط,0دار الشيزة العخبية ,بيخوت ,لبشان5550,م. -الحيمة ,دمحم محسػد "طخائق التجريذ واستخاتيجياتو" ط,0كمية العمػم التخبػية الجامعية ,دار الكتاب العخبي,

العيغ ,دولة االمارات العخبية الستحجة5505,م.

 -الحيمة ,دمحم محسػد وتػفيق احسج مخعي "طخائق التجريذ العامة" دار السديخة لمشذخ والتػزيع

والصباعة0999,م.

 الحسجاني وآخخون ,مػفق " مشاىج البحث العمسي ,اساسيات البحث العمسي" ط ,0جامعة عسان لمجراساتالعميا ,مؤسدة الػراق لمشذخ والتػزيع ,عسان ,االردن5556 ,م.

 -الخميمي وآخخون "تجريذ العمهم في مخاحل التجريذ العام" ط,0جامعة االمارات العخبية الستحجة ,دار القمع

لمشذخ والتػزيع,دبي0996,م.

 -الجراية ,دمحم وعبجاليادؼ عجلي "الترسيم الثالثي االبعاد(السشظهر اليشجسي)" ط,0مكتبة السجتسع

العخبي,عسان5505,م.

 دروير وآخخون,عصا "فاعمية بخنامج مقتخح الكداب ميارات الخسم الرشاعيلظالب دبمهم تبخيج وتكييف اليهاء فيكمية تجريب غدة "مؤتسخ التعميع التقشي والسيشي في فمدصيغ (واقع /تحجيات/

شسػحات)5558 ,م.

 -زايخ وآخخون ,سعج عمي "السهسهعة الذاممة ,استخاتيجيات وطخائق ونساذج واساليب وبخامج" دار السختزى

لمصبع والشذخ والتػزيع,بغجاد,العخاق5503,م.

 -زيتػن,حدغ حديغ "ميارات التجريذ رؤية في تشفيح الجرس" القاىخة,عالع الكتب5550,م.
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 زيتػن ,عاير محسػد "اساليب تجريذ العمهم" ط ,0دار الذخوق لمشذخ والتػزيع,عسان,االردن5550,م. -زيتػن ,عاير محسػد "الشظخية البشائية واستخاتيجيات تجريذ العمهم" ط,0دار الذخوق لمشذخ

والتػزيع,عسان,االردن5557,م.

 صادق ,ماىخ "الخسم اليشجسي" ط,0دار البجاية,عسان,االردن5505,م. -شاحػن,احسج خالج مدمع "اثخ بخنامج مقتخح بالشسهذج البشائي في اكداب ميارات الخسم اليشجسي بسشيج

التكشهلهجيا لمرف التاسع بسحافظة غدة" قدع السشاىج وشخائق التجريذ,كمية التخبية ,الجامعة االسالمية,

غدة5557,م.

 الصخاونة ,صبخؼ حدغ "اثخ استخجام طخيقة التعمم التعاوني في التحريل في مادة الخياضيات واالتجاهنحهىا لظالبات الرف الثامن االساسي" مجمة جامعة دمذق ,مجمج,58العجد5505 ,3م.

 عصاهللا,ميذيل كامل" ,طخق واساليب تجريذ العمهم" االردن ,دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة5550 ,م. -عبجالػاحج ,ابخاليع تػفيق "فاعمية استخجام استخاتيجيتين في التعمم الشذط عمى تشسية ميارات الخسم اليشجسي

في مادة التكشهلهجيا لجى طالبات الرف التاسع االساسي" رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ,الجامعة االسالمية,

كمية التخبية ,قدع السشاىج وشخائق التجريذ ,غدة5503.م.

 -الفتالوؼ,سييمة محدغ "كفايات التجريذ السفيهم – التجريب – االداء " سمدمة شخائق التجريذ ,الكتاب

االول ,عسان ,دار الذخوق5553 ,م.

 الكشاني ,حسيج وكامل رسغ "اثخ السعخفة السدبقة باألىجاف الدمهكية في تحريل طالبات الرف الثانيالستهسط في مادة التخبية االسالمية" رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ,جامعة بغجاد ,كمية التخبية/ابغ رشج5555,م.

 -دمحم ,عبجالخزاق عيادة " اثخ استخجام التعمم التعاوني في تحريل طالب الرف الثالث معيج اعجاد السعمسين

في مادة الفيدياء" معيج اعجاد السعمسيغ ,مجمة الفتح ,العجد5559 ,00م.
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