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ملخص البحث :
التعاونیـة فـي بعـض سـمات اً لبحـث الـى الكشـف عـن فاعلیـة اسـتراتیجیة الـتعلم معـیهدف ا

ـــة التربیة/قســـم التاریخ/المرحلـــة الرابعـــة.ولتحقیق هـــذا الهـــدف قامـــت الباحثـــة  ـــة كلی الشخصـــیة لطلب

) فرضیات خاصة بمجاالت سمات الشخصیة.٨بصیاغة (

لیة التربیة /جامعة الموصـل تكون مجتمع البحث من طلبة المرحلة الرابعة/قسم التاریخ/ ك

) طالــب وطالبــة ، امــا عینــة البحــث فتكونــت مــن ٤٠والبــالغ عــددهم( ٢٠٠٥/٢٠٠٦للعــام الدراســي

وطالبـــة مــن طلبـــة الصــف الرابـــع /قســم التـــاریخ ، حیــث تـــم اختیــار شـــعبة(أ) وبشـــكل اً ) طالبــ٢٠(

التعاونیة.اً عشوائي لتكون عینة للبحث. ودرست بأستراتیجیة التعلم مع

تنفیذ التجربة في النصف الثاني من السنة الدراسیة ومن قبل تدریسـي المـادة واسـتمرت تم

) اسابیع ،حیث اعدت الباحثة الخطط التدریسیة الالزمـة وبواقـع حصـتین فـي االسـبوع . ٨التجربة(

) فقرةعلـــى عینـــة البحـــث بوصـــفه ٥٦طبقـــت الباحثـــة مقیـــاس الشخصـــیة لــــ(فرایبورج) المكـــون مـــن (

بعد التأكد من صدقه وثباته.اً لیقباً اختبار 

وبعــد انتهــاء التجربــة طبقــت الباحثــة مقیــاس الشخصــیة البعــدي علــى نفــس عینــة البحــث 

التعاونیـة فـي تغیـر بعـض سـمات الشخصـیة لـدى اً للتعرف على مدى فاعلیة استراتیجیة الـتعلم معـ

التـــائي أظهـــرت النتـــائج بأســـتخدام االختبـــاراً افـــراد العینـــة .وبعـــد جمـــع البیانـــات وتحلیلهـــا احصـــائی

العدوانیة،في االبعاد او السمات الثمانیة للشخصیة (العصبیةاً وجود فروق دالة احصائیمایأتي:

، االجتماعیة) بین افراد العینة ولصـالح االختبـار ، الكفاالكتئابیة، السیطرة، الهدوء، االستثارة،

البعدي.

ن التوصـیات والمقترحـات منهـا: ضـرورة وفي ضوء نتائج البحث خرجت الباحثـة بجملـة مـ

التعاونیـة فـي تـدریس اً اهتمام اعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعة بأستخدام اسـتراتیجیة الـتعلم معـ

المــواد االجتماعیــة بوجــه عــام والتــاریخ بوجــه خــاص . والتأكیــد علــى ابــراز ســمات الشخصــیة ذات 

لدى طلبة الكلیات.الطبیعة االیجابیة كاالجتماعیة والهدوء والسیطرة 
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Abstract:
The aim of the research is to identify the efficiency of using

cooperative learning together strategy on certain characteristics of fourth
year students at history department college of education . To achieve the
aim of the research , the researcher put (8) null hypotheses to compare the
averages of the pre and post tests for the group taught using the
cooperative strategy regarding the aspects and characteristics of
personality .

The society were fourth year students at history department ,
college of education / university of mosul for the academic year
2005/2006 reaching (40) students . The sample (20) students of fourth
year / department of history and particularly division (A) to use the
cooperative strategy .

The experiment began in the second semester with the lecturers
using the strategy and lasted for (8) weeks . The researcher made the
necessary teaching plans to be given twice a week . The researcher
applied (Frayborg ) personality scale of 56 items as a pre-test after
verifying its validity and stability .

After the experiment ended , the researcher applied the post test
scale on the sample to identify the efficiency of this strategy on the
personalities of the sample . After collecting and treating the data
statistically using T – test , the researcher came up with the following
results : A Statistically significant difference is found regarding the
characteristics or the eight domains of personality ( nerves ,
aggressiveness , depression , control , calmness , excitement , stop , and
socialism ) among the sample members .

Finally the researcher came up with a number of recommendations
and suggestions one of which was to use this strategy in teaching social
science in general and history in particular and to enhance the positive
characteristics of personality like sociality , calmness , control for
university students .
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اھمیة البحث والحاجة الیھ:
من ابرز سمات عصـرنا الحاضـر هـو التقـدم العلمـي والتكنولـوجي واالنفجـار السـكاني فـي 

مختلف مجاالت الحیاة ، وقد اتسم عصر العلم والتكنولوجیا بسیطرة االسلوب العلمـي علـى تفكیـر 

االت الحیـــاة االنســـان وعملـــه، حیـــث شـــهدت العقـــود االخیـــرة تطـــورات علمیـــة كبیـــرة فـــي جمیـــع مجـــ

وأصــبح االنســان اســـاس التنمیــة ووســیلتها وغایتهـــا االمــر الـــذي دفــع باالنســان الـــى خطــى واســـعة 

  )٢،ص٢٠٠٤باتجاه التقدم والرفاهیة واوصله الى مدرج الرقي والقوة (الشریفي،

وتعد التربیة العامل االساسي االول في التطور العلمي والتقني الذي یعیشه العالم في هذا 

هي تسعى الى تنشیئة فرد منتج مسلح بالمعرفة والمهارات والقدرات الفردیة التـي تـدفع بـه العصر ف

  ) ١١١،ص٢٠٠٢(العبایجي،الى المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع.

والمواد االجتماعیة من المواد االنسـانیة التـي یمكـن ان تـدرس فـي مختلـف مراحـل الدراسـة 

دراســـیة النهــا بحكــم طبیعتهـــا تســهم وبشــكل كبیـــر فــي تحقیـــق ولهــا مكانتهــا البـــارزة فــي المنــاهج ال

  )١٦٦،ص١٩٨٤(القاضي،اهداف المدرسة.

لــذلك اصــبح االهتمــام بهــا امــر بــالغ االهمیــة فــي الوقــت الحاضــر لمــا یشــهده العــالم مــن 

في حیاة االجیال ، لیكونوا اعضاء نافعین وفـاعلین لـیس فـي اً سریعاً تحوالت سریعة تقتضي تغییر 

)Nestah,1965,p.20الحالي فحسب بل في المجتع المتغیر بصورة مستمرة . (المجتمع

والتــــاریخ هــــو احــــد هــــذة المــــواد التــــي تركــــز علــــى دراســــة العالقــــات بــــین االنســــان وبیئتــــه 

االجتماعیة والطبیعیة عبر العصور وله اهمیة كبیرة في حیاة االمم فهو السجل الزمني لكل علـوم 

هــو قاعــدة الحاضــر واســاس المســتقبل ، حیــث یمثــل شخصــیة االمــة التــي االمــة وفنونهــا وآدابهــا و 

   )٧،ص١٩٩٠تمیزهاعن غیرها من االمم.(االمین،

وتعــد دراســة التــاریخ مــن اهــم الوســائل المؤدیــةالى تنمیــة التفكیــر العلمــي مــن خــالل تفســیر 

ى جمیــع الحــوادث التاریخیــة وتعلیمهــا بشــكل صــحیح وربــط االســباب والنتــائج وتــدریب الطلبــة علــ

  )٢٥٥-٢٣٩،ص٢٠٠٠المعلومات ونقدها والتألیف فیما بینها ثم عرضها. (سلیمان،

ویعـــد التــــاریخ مـــن بــــین میـــادین المعرفــــة التــــي التقتصـــر اهــــداف تدریســـها علــــى الجانــــب 

المعرفي فقط بل یتجاوز ذلك الى تنمیة المهارات االجتماعیة لـدى الطلبـة مثـل التعـاون والمشـاركة 

مسـؤولیة اآل ان واقـع هـذة المـادة یبـین عكـس ذلـك بسـبب العقبـات التـي تعتـرض والتنظیم وتحمل ال

تدریسها.

ومن هنا ظهرت الحاجة الى البحـث عـن طرائـق تـدریس فعالـة مـن شـأنها ان تتغلـب علـى 

الجوانب السلبیة المرتبطة بتـدریس تلـك المـادة ،واسـتجابة لـذلك ركـز التربـویین علـى تـدریب الكـادر 

ـــى التق ـــتعلم التدریســـي عل ـــة ال ـــك الطرائـــق طریق ـــین تل ـــة وتطبیقاتهـــا ، ومـــن ب ـــات والطرائـــق الحدیث نی

التعاوني.
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ـــى عـــام  ـــدریس ال ـــتعلم النعـــاوني فـــي الت ـــادى بهـــا  ١٩٤٩وتعـــود فكـــرة اســـتخدام ال ـــدما ن عن

للـتعلم التنافسـي التقلیـدي الـذي یتضـمن الشـرح والعـرض مـن قبـل بدیالً اً ) اسلوبDeutschدویتش(

  )٢٨٠،ص١٩٩٧.( صباریني وخصاونة،اً ف جمیعالمعلم لتالمیذ الص

فقــد اظهــرت نتــائج الدراســات ان الــتعلم التعــاوني ینمــي روح المــودة والتعــاون والثقــة بیــت 

االفراد واالنتماء الى المجموعة والبیئة التعلیمیة ككل ،وذلك الن االقران في المجموعات التعاونیـة 

م مثلما یهمهم نجاحهم، كما یجد التالمیذ ان یحرصون على التعلم كمجموعة ویهمهم نجاح زمالئه

آرائهــــم وافكــــارهم مفیــــدة لآلخــــرین، وهــــذا بحــــد ذاتــــه یعــــزز الثقــــة بــــالنفس ویحســــن مفهــــوم الــــذات. 

)Slavin,1988,p.31-33(

بــل انــه عمــل یحتــاج الــى التخطــیط والتنفیــذ والتقــویم اً ارتجالیــوالــتعلم التعــاوني لــیس عمــالً 

لتحقیــق اهدافــه ویتطلــب االخــذ بنظــر االعتبــار دافعیــة الطلبــة وتحدیــد واتخــاذ االجــراءات الالزمــة

  )٨١،ص١٩٩٥النشاطات التعاونیة التي ینبغي ان یقوم بها لتحقیق التعاون الفعال(ابو سرحان،

والجــدیر بالــذكر ان طریقــة الــتعلم التعــاوني تســـعى الــى تحقیــق االهــداف المنشــودة وبنـــاء 

ن جهة وتوفیر الدرجـة القصـوى مـن الـتعلم مـن جهـة اخـرى عالقات عمل طیبة بین المجموعات م

ویجري تدریب اعضاء المجموعات على المهارات االجتماعیة لتعزیز عالقـات العمـل الـوثقى فیمـا 

  )١٨،ص٢٠٠١بینهم. (الجوعاني،

ولعل زیادة االهتمام بطریقة التعلم التعاوني جأءت نتیجة للفوائد والخصائص التي تمیزت 

) الـى انهـا ١٩٩٥ة والتي اشار الیها بعض الباحثین والتربویین ،فقـد اشـار القـاعود(بها هذة الطریق

تـؤدي الـى شــعور الطلبـة بالنجــاح وتعـزز النـاحیتین التحصــیلیة واالجتماعیـة لــدیهم، وتشـجع تقــدیر 

الـــذات وتولـــد االحســـاس بالجماعـــة ،وتعلمهــــم الشـــاركة فـــي صـــنع القــــرار ممـــا یســـاهم فـــي نمــــوهم 

  )١٣٢،ص١٩٩٥اعود،االجتماعي. (الق

یختلـف عـن الـدور الـذي یقـوم بـه الـتعلم التقلیـدي اً ویتطلب الـتعلم التعـاوني مـن المعلـم دور 

للطالـب وقـت  اً فدور المعلم هنا هـو ضـابط للمجموعـات الجزئیـة التـي یتقسـم الصـف الیهـا ، ومعینـ

ـــــة الراجعـــــة وقـــــت الضـــــرورة، ورصـــــداً الحاجـــــة ومـــــزود ـــــة المشـــــاركة الجماً بالتغذی ـــــي لعملی ـــــة ف اعی

لـدى المتعلمـین مـن خـالل تعـاونهم ومشـاركتهم فـي اً ایجابیـاً المجموعات الصغیرة ،كما یـوفر وسـط

Glarkانجاز المهمات التعلیمیة المطلوبة منهم.( & Starr,1986(

اً والتعلم التعاوني یقوم على تقسیم الطلبة الى مجموعات صـغیرة غیـر متجانسـة تعمـل معـ

) ٦عـة اهـداف علـى ان الیزیـد عـدد افـراد المجموعـة الواحـدة عـن (من اجل تحقیق هـدف او مجمو 

افراد یعملون وفق ادوار واضحة ومحـددة مـع التأكیـد علـى ان كـل فـرد مـن المجموعـة یـتعلم المـادة 

التعلیمیة ، ومن االمور التي یتناوب علیها الطلبة في هذا النوع من التعلم هي:

مجموعة في انجاز المهمة .القائد ومهمته التأكد من مشاركة جمیع ال.١
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القارئ ومهمته قراءة النص من الكتاب المدرسي اومن مصدر خارجي على افراد مجموعته ..٢

الملخص ومهمته تحدید الخالصات واالجابات التي یتوصل الیها افراد المجموعة .٣

المقوم ومهمته تصویب االخطاء التي قد تقع فیها المجموعة اثناء انجاز المهمة..٤

  )٤٤-٤٣،ص١٩٩٦ومهمته تسجیل القرارات التي تصل الیها مجموعته.(عمر،المسجل.٥

) علـى اكتسـاب المتعلمـین المعـارف ١٩٨١ویؤكد مؤتمر (الیونسكو لتعلیم العلـوم ببـاریس 

) . ولكـل هـدف معرفـي جانـب وجـداني ٨١،ص١٩٩٠عن المهارات (ابـو شـقرا،الوجدانیة ، فضالً 

د الجانـب العـاطفي ونمـاءه یجعـل نمـاء االهـداف المعرفیـة ،وتالزم الجانبین امـر طبیعـي، وان وجـو 

  )٢٦٤،ص١٩٩٧اكثر.(عبد العال،

ولكـــي یســـهم المـــتعلم بفعالیـــة فـــي حیاتـــه الیومیـــة ،البـــد مـــن الحـــرص علـــى بنـــاء شخصـــیة 

متوازنة من خالل التركیز على االهداف المعرفیة والنفسحركیة في اثنـاء عملیـة الـتعلم ، اذ اصـبح 

ــــــــــة التعلیمیــــــــــة .(العــــــــــاني ینظــــــــــر للمــــــــــتعلم نظــــــــــر  ــــــــــة ،كونــــــــــه محــــــــــور العملی ة شــــــــــمولیة ومتكامل

  )٣٧،ص١٩٨٩واخرون

* وبناءًا على ماتقدم تبلور الباحثة اهمیة البحث والحاجة الیه باالمور التالیة:

نتیجــة للتطــور الهائــل فــي علــم الدراســات االجتماعیــة فــأن المحــاوالت فــي تحســین علــم التــاریخ .١

فیة ، لذا البد من تغیرات جذریة فـي اسـالیب تـدریس التـاریخ لـذافأن واسالیب تدریسه لم تعد كا

مشكلة الدراسة تتمثل بوجود حاجة ملحة لتحسین هذة الطرائق التدریسیة .

بــــالرغم مــــن تعــــدد طــــرق واســــتراتیجیات التــــدریس الحدیثــــة مــــن االستقصــــاء وحــــل المشــــكالت .٢

ارج الــوطن العربــي ومئــات البحــوث واســتراتیجیات الــتعلم التعــاوني ،واالســتخدام الواســع لهــا خــ

العربیـة والمحلیــة التــي تناولـت اثرهــا ، اال انهــا لـم تحــض بأهتمــام المعلمـین والتدریســتن ،حیــث 

فــي العملیــة التعیمیــة اً الحظــت الباحثــة ان اســلوب الشــرح والعــرض مــن اكثــر االســالیب انتشــار 

التعلمیة .

والنفســحركیة فـــي عملیــة الــتعلم لــم تجـــد علــى الــرغم مــن اهمیــة الجوانـــب المعرفیــة واالنفعالیــة.٣

الباحثة أي دراسة تبحث في العالقة بین الـتعلم التعـاوني وبعـض سـمات الشخصـیة للمتعلمـین 

بوصفه طریقة تدریسیة حدیثة في مجال التاریخ.

اثــارة اهتمــام البــاحثین والتربــویین المحلیــین والعــرب بهــذة االســتراتیجیة وبخاصــة فــي المرحلــة .٤

ث الیزال البحث التربوي في هذة المرحلة الیلقـى علـى المسـتوى المحلـي االهتمـام الجامعیة حی

الذي تلقاه المراحل التعلیمیة االخرى.
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قناعة الباحثة بأمكانیة تنفیذ الدرس بأستخدام هذة الطریقة علـى اسـاس المجموعـات ،هـذا ممـا .٥

ین حــول صـــعوبة دفــع بهــا الــى تجــاوز كـــل التصــورات الســلبیة الموجــودة لـــدى بعــض التدریســ

تطبیق هذة االستراتیجیة.

قد یفید البحث الحـالي المشـرفین االختصاصـین والتربـویین فـي اعـداد مدرسـین بشخصـیة ذات .٦

ســمات مرغوبــة فــي المجتمــع ،ســیرقي بالمقابــل بشخصــیات الطلبــة ، وهــذا یتطلــب تهیئــة بیئــة 

ة السویة.تعلیمیة مناسبة وبرامج تربویة تضم في محتواها مقومات بناء الشخصی

امكانیة االستفادة من النتائج التـي یسـفر عنهـا البحـث فـي تطـویر طرائـق تـدریس التـاریخ وفـي .٧

اعداد وتدریب المعلمین و المدرسین على الطرائق الفعالة.

قلة الدراسات المحلیة التي لم تعثر الباحثة علیها ،وبخاصة في مجال الدراسات االجتماعیة..٨

ة التربیــة فــي اعـداد نمــاذج المــادة التعلیمیــة بطریقــة الــتعلم التعــاوني قـد یفیــد البحــث الحــالي كلیــ.٩

،لتدریب الطلبة على مثل هذة الطریقة وتطبیقها في المیدان من خالل التربیة العملیة لطلبتها

ھدف البحث:
 یهدف البحث الكشف عن فاعلیة استراتیجیة التعلم معا التعاونیة في بعـض سـمات الشخصـیة

.التربیة / قسم التاریخ/ المرحلة الرابعةلدى طلبة كلیة

:فرضیات البحث
 الیوجـد فــرق ذو داللــة احصــائیة بــین متوســطي درجــات االختبــارین القبلــي والبعــدي لــدى طلبــة

، القابلیـــة لالســـتثارة، العدوانیـــة، قســـم التـــاریخ /كلیـــة التربیـــة فـــي الســـمات اآلتیـــة:( العصـــبیة

االجتماعیة).، هدوءال، السیطرة، االكتئابیة،  الكف

حدود البحث: 
تحدد البحث الحالي بما یأتي:

ـــــــة/ جامعـــــــة الموصـــــــل للعـــــــام الدراســـــــي .١ ـــــــاریخ/ كلیـــــــة التربی ـــــــة الرابعة/قســـــــم الت ـــــــة المرحل طلب

)٢٠٠٥/٢٠٠٦(  

مفــردات مــادة (تـــاریخ الدولــة العباســیة/ الجـــزء الثــاني) المقـــررة لطلبــة الصــف الرابـــع فــي كلیـــة .٢

  لذلك العام. التربیة

-االســـتثارة-االكتئابیـــة-العدوانیـــة-ات الثمانیـــة لمقیـــاس فرایبـــورج للشخصیة(العصـــبیةالســـم.٣

  الكف) -الهدوء -السیطرة-االجتماعیة
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مصطلحات البحث:
Cooperativeالتعلم التعاوني ( learning(

عـن تجربــة اثنــین او اً او جزئیــاً ) بأنــه "تغیـر فــي الســلوك نـاتج كلیــGood،1973یعرفـه كــود (.١

)Good،1973،p.333(من االشخاص "اكثر 

) بأنـــه" فـــرص بیئـــة توظـــف فیهـــا الحـــوافز والمجموعـــات لزیـــادة Slavin،1991عرفـــه ســـالفین(.٢

مشاركة الطلبة في مهمات مصممة البراز تعاونهم وتفاعلهم داخـل المجموعـات للوصـول الـى 

  )٧،ص١٩٩٢(العیاصرة، تعلم فعال ذي معنى.

ب فـي تنظـیم الصـف بحیـث یقسـم الطلبـة الـى مجموعـات ) فعرفته بأنه اسلو ١٩٩٢اما مطر (.٣

صغیرة غیر متجانسة تجمعها هدفها مشترك وهو انجاز المهمة المطلوبـة مـع تحمـل مسـؤولیة 

تعلمهم وتعلم زمالئهم .ویستند هذا االسلوب على الركائز االتیـة: التعاضـد االیجـابي والتفاعـل 

ــــــــــة ومهــــــــــارات  ــــــــــة والمحاســــــــــبة الفردی ــــــــــین الطلب التعــــــــــاون والمعالجةالجماعیــــــــــة.المباشــــــــــر ب

  )٢٠٤،ص١٩٩٢(مطر،

&Matriuوعرفه مایترو وشـایت(.٤ Schlette،1995طریقـة تـدریس یـتعلم فیهـا الطلبـة ") بأنـه

بوصفهم فریقا واحد على شكل مجموعات صغیرة الكمال مهمة محودة ،یتعلمون فیها مهارات 

&Matriu(التعامل االیجابي فیما بینهم ". Schlette1995،p.170(

اسلوب فـي الـتعلم یـتم بموجبـه تقسـیم طلبـة الصـف الرابـع الـى مجموعـات "بأنهاً ویعرف اجرائی.٥

صـغیرة غیــر متجانسـة فــي التحصــیل بحیـث یــتعلم اعضـاء كــل مجموعــة مـن بعضــهم الــبعض 

بشــكل تعــاوني النجــاز المهمــات التعلیمیــة فــي مــادة التــاریخ، ویمــارس المــدرس دور المشــرف 

"داء المجموعاتوالمراقب والمعزز ال

Learning(اً أستراتیجیة التعلم مع Togethier(

"اســتراتیجیة یرمــز ) بأنهـا١٩٩٥) والهرمــزي (١٩٩٩) والربیعـي(١٩٩٩كــل مـن البــزاز(تعرفهـا.١

&Johnson) وهـي مـن اعـداد جونسـون وجونسـون (.L.Tلهـا ب( Johnson اذ تؤكـد هـذة (

المتبـــــادل ،والتواصـــــل بـــــین االشـــــخاص االســـــتراتیجیة علـــــى تقویـــــة مهـــــارات التفاعـــــل اللفظـــــي

واالعتمــاد المتبــادل ،ویعمــل الطلبــة وفــق هــذة االســتراتیجیة فــي مجموعــات صــغیرة تتكــون مــن 

) اعضاء في مهمات مبنیة على اهداف مشتركة ،ویعین لكل طالب احد االدوار االتیة ٤-٢(

ة ورقــة عمــل (القائــد ،الملخــص ،الباحــث ،المصــحح ،المراقــب ،المشــجع) وتعطــى لكــل مجموعــ

ـــــــــردي. ـــــــــار ف ـــــــــة الختب ـــــــــم المجموعـــــــــة كلهـــــــــا، ویخضـــــــــع فیهـــــــــا الطلب واحـــــــــدة ویكـــــــــافئ المعل

   )٩،ص١٩٩٥) (الهرمزي،٦،ص١٩٩٩) (الربیعي،٢٤،ص١٩٩٩(البزاز،
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ــًا بأنهــا.٢ "وتعــرف اجرائی البیئــة التعلیمیــة /التعلمیــة التــي هیأتهــا الباحثــة والتــي تتســم بالتفــاهم :

لرابــع لقســم التــاریخ فــي مجــامیع صــغیرة غیــر متجانســة والتعــاون یتفاعــل فیهــا طلبــة الصــف ا

) افراد یتعلمون من بعضهم البعض بشكل تعـاوني ویتبـادلون المهـام ٦-٥تضم كل مجموعة (

بالتناوب لتحقیق اهداف الدرس التي یحددها المـدرس لهـم مـن خـالل الخطـة التدریسـیة المعـدة 

الداء المجموعـات ویقـدم التغذیـة ومعـززمن قبله ویتمثـل دور المـدرس یكونـه مشـرف ومراقـب

."عن نجاح مجموعتهالراجعة عند الحاجة ویكون كل طالب مسؤوالً 

:Personalityالشخصیة 

) بــالتنظیم الفریــد لالفكــار والمعتقــدات واالتجاهــات والقــیم والعــادات التــي ١٩٧٦عرفهــا عــالوي(.١

ومـــــــع نفســـــــه. نظمهـــــــا الفـــــــرد فـــــــي شـــــــكل ادوار ومراكـــــــز یســـــــتثمرها فـــــــي تفاعلـــــــه مـــــــع غیـــــــره 

  )٤٠٢،ص١٩٧٦(عالوي،

) بأنهــاتكوین فســیولوجي نفســي اجتمــاعي ،تتضــمن عملیــات نفســیة كمــا ١٩٨٥عرفهــا جــالل (.٢

  )٦٨٧،ص١٩٨٥تتضمن عملیات اجتماعیة النها نتاج تفاعل الفرد مع بیئته. (جالل،

Traitsالسمات 

شخصــیة ،والســمة بنــى عقلیــة العناصــر واالجزاءالمكونــة لل) بأنهــاCattle،1969عرفهــا كاتــل(.١

  )٣٣٨،ص١٩٧١( لندرني،من الشخصیة.اً میل لالستجابة لدى شخص كجزء دائم نسبی

امــا صــالح فیعرفهــا بأنهــا مجمــوع اســالیب النشــاط التــي تــرتبط فیمــا بینهــا بعالقــة قویــة وتــرتبط .٢

ومن ثم فـنحن نسـتطیع ان نتعـرف فـي السـمات المكونـة للشخصـیة بـین اً ضعیفاً بغیرها ارتباط

  )٣٣،ص١٩٧٢(صالح،اصلیتین.فیئتین 

"انمـــاط ثابتـــة مـــن االدراك ) الســـمات بأنهـــا:١٩٩٩وتعـــرف جمعیـــة علمـــاء الـــنفس االمریكیـــة (.٣

والتفكیر وارتباط الفرد ببیئته وبذاته ، والتي تظهر في اغلب المواقف االجتماعیة والشخصیة.

)APA،1999،P.630(

الدراك والتفكیر والتي تظهر في اغلب المواقف انماط ثابتة في ابأنها:اً اجرائیوتعرفها الباحثة.٤

االجتماعیة وتقاس بالدرجة التي یحصل علیها الطلبة نتیجـة االسـتجابة علـى مقیـاس فرایبـورج 

للشخصیة المستخدم في البحث.
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تعریفات ابعاد المقیاس فهي كاآلتي:

ة وحركیــــة تمثــــل الدرجــــة العلیــــا االفــــراد اللــــذین یعــــانون مــــن اضــــطرابات جســــمیالعصــــبیة : .١

واضــطربات نفسجیســمیة عامــة كأضــطراب النــوم واالرهــاق والتــوتر وســرعة االحســاس بالتعــب 

وفقدان الراحة ووضوح بعض المظاهر العصبیة والجسمیة المصاحبة لالستثارة االنفعالیة.

 علـى هـذا البعـد فتمثـل االفــراد الـذین یتسـمون بقلـة االضــطرابات امـا الدرجـة المنخفضــة :

ضــطرابات العامــة النفسجســمیة وبعــدم وضــوح المظــاهر العصــبیة والجســمیة الجســمیة واال

المصاحبة لالستثارة االنفعالیة.

باالعمــــال العدوانیـــة البدنیــــة او اً االفــــراد الـــذین یقومـــون تلقائیتمثـــل الدرجــــة العلیـــاالعدوانیـــة : .٢

ـــالهجوم والم ـــة ویتصـــدون لآلخـــرین ب ـــة ویســـتجیبون بصـــورة انفعالی ـــة او التخیلی شـــاحنات اللفظی

والعراك ویتمیزون باالندفاع وعدم القدرة على السیطرة على انفسهم وعدم الهدوء وعدم النضـج 

االنفعالي.

 علـى هــذا البعــد فتشـیر الــى قلــة المیـل التلقــائي للعــدوان والــتحكم امــا الدرجــة المنخفضــة :

في الذات والسلوك المعتدل الذي قد یتمیز بالهدوء الزائد والنضج االنفعالي.

وتعنـــي االفـــراد الـــذین یتســـمون باالكتئـــاب والتذبـــذب المزاجـــي والتشـــاؤم والشـــعور االكتئابیـــة :.٣

بالتعاسـة وعـدم الرضــا والخـوف واالحسـاس بمخــاوف غیـر محـددة والمیــل للعـدوان علـى الــذات 

واالحساس بالذنب.

 ل والقـدرة : على هـذا البعـد فتمثـل االفـراد الـذین یتسـمون بـالمزاج المعتـداما الدرجة المنخفضة

على التركیز واالطمئنان واالمن والثقة بالنفس والقناعة.

االفــراد الــذین یتســمون باالســتثارة العالیــة وشــدة التــوتر تمثــل الدرجــة العلیــاالقابلیــة لالســتثارة:.٤

وضــعف المقــدرة علــى مواجهــة االحباطــات الیومیــة العادیــة واالنزعــاج وعــدم الصــبر والغضــب 

ند االحباط وسرعة التأثر والحساسیة.واالستجابات العدوانیة ع

 علـــى هـــذا البعـــد فتمثـــل االفـــراد الـــذین یتمیـــزون یقـــدر ضـــئیل مـــن امـــا الدرجـــة المنخفضـــة :

االندفاعیة والتلقائیة ،كما یتمیزون بالهدوء والمزاج المعتدل والقدرة على ضـبط الـنفس والصـبر 

والقدرة على تحمل االحباط.

ن یتمیـزون بالقـدرة علـى التفاعـل مـع اآلخـرین ومحاولـة التقـرب وتعني االفراد الذیاالجتماعیة: .٥

للنـــاس وســـرعة عقـــد الصـــداقات ولـــدیهم دائـــرة كبیـــرة مـــن المعـــارف ویتمیـــزون بـــالمرح والحیویـــة 

والنشاط ویتسمون بالمجاملة وكثرة التحدث وسرعة البدیهة.

 لة الحاجـة للتعامـل مـع فتمثل االفراد الذین یتمیزون بق: على هذا البعداما الدرجة المنخفضة

اآلخــرین واالكتفــاء بالــذات وتجنــب اللقــاءات مــع اآلخــرین وتفضــیل الوحــدة كمــا ان لــدیهم قلــة 

محدودة من المعارف كما یتمیزون بالبرود وعدم الحیویة وقلة التحدث.
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االفـــراد الــذین یتمیـــزون بالثقــة بــالنفس وعـــدم االرتبــاك او تشـــتت تمثـــل الدرجــة العلیــاالهــدوء: .٦

ر وصعوبة االستثارة واعتدال المزاج والتفاؤل واالبتعاد عن السـلوك العـدواني والـدأب علـى الفك

العمل.

 فتصــف افــراد یتســمون باالســتثارة وســهولة الغضــب : علــى هــذا البعــدامــا الدرجــة المنخفضــة

واالرتباك وسرعة الشعور بالیأس وعدم القدرة على سرعة اتخاذ القرارات والتشاؤم.

االفـراد الـذین یتمیـزون بـردود افعـال عدوانیـة سـواء أكانـت لفظیـة ل الدرجـة العلیـاتمثـالسیطرة:.٧

اوجســمیة او تخیلیــة واالرتیــاب فــي اآلخــرین وعــدم الثقــة بهــم والمیــل للســلطة واســتخدام العنــف 

ومحاولة فرض اتجاهاتهم على اآلخرین.

 لیـة واحتـرام االخـرین : على هذا البعد فتمثل اشخاص یتسـمون باالعتدااما الدرجة المنخفضة

واالتجــاه لــرفض اســتخدام اســلوب العنــف والعدوانیــة والمیــل للثقــة بــاآلخرین والیعشــقون الســلطة 

والیحاولون السعي لفرض اتجاهاتهم على اآلخرین.

االفـــراد الـــذین یتمیـــزون بعـــدم القـــدرة علـــى التفاعـــل والتعامـــل مـــع تمثـــل الدرجـــة العلیـــاالكـــف: .٨

الجماعیة ویتصفون بالخجل واالرتباك خاصة عند قیام اآلخرین االخرین وخاصة في المواقف

بمراقبتهم.

 فتمیــز االفــراد الــذین یتســمون بالقــدرة علــى التفاعــل : علــى هــذا البعــدامــا الدرجــة المنخفضــة

ـــیهم االعـــراض  ـــاك واثقـــون مـــن انفســـهم تظهلـــر عل والتعامـــل مـــع اآلخـــرین وعـــدم ســـرعة االرتب

ر واضحة وقادرون على التحدث والمخاطبة.الجسمیة عند االضطراب بصورة غی

  )٨١- ٧٨،ص١٩٩٨)(عالوي ،٩٠-٨٩،ص١٩٩٣(الطالب،

الدراسات السابقة:
أجریــت العدیــد مــن الدراســات لمعرفــة أثــر الــتغلم التعــاوني فــي متغیــرات عدیــدة كاتحصــیل 

ا یذكر واالتجاهات ومفهوم الذات بشكل عام،وبلغ عدد الدراسات في العقود الستة االخیرة حسب م

&Johnsonجونسون وآخـرون( et at (دراسـة اظهـرت جمیعهـا تفـوق الـتعلم التعـاوني علـى  ١٢٢

) وبما انه لم تجد الباحثة في حد علمها ایة دراسة تناولت ٣٦،ص١٩٨٩التعلم التنافسي.(خطاب،

ا اختارت الباحثـة بحثهـأثر التعلم التعاوني كطریقة تدریسیة بسمات الشخصیة في مجال التاریخ ،

هذا، وفیما یلي عرض لتلك الدراسات:

)Kreider،1993(دراسة كریدر.١
هدفت الدراسة الى معرفة أثر التعلم التعاوني المتقن في تحصیل طلبة الصف التاسع في 

صـفوف دراسـیة ،تـم تقسـیمها  ٦في اً موزعین عشـوائیاً ) طالبـ١٥٦مادة الفیزیاء ،تكونت العینة من (



…استراتیجیة التعلم معا التعاونیة في بعض سمات الشخصیةفاعلیة 

١١

اســـابیع ، درســـت المجموعـــة  ٧عبة ضـــابطة، واســـتمرت الدراســـة مـــدة الـــى ســـعبیتین تجـــربیتین وشـــ

التجریبیــــة االولىبطریقــــة الــــتعلم التعــــاوني و المجموعــــة التجریبیــــة الثانیــــة بطریقــــة الــــتعلم التعــــاوني 

الموجــــه، امـــــا المجموعــــة الضـــــابطة فدرســـــت بالطریقــــة التقلیدیـــــة ،وبعـــــد انتهــــاء التجربـــــة وتحلیـــــل 

الـتعلم النتـائج ان الصـفوف التـي درسـت بطریقـة الـتعلم التعـاوني واالختبارات التحصـیلیة اظهـرت 

افضل من صفوف المجموعة الضابطة.الموجه حققت تحصیالً اونيعالت

)Kreider،1993،p.3861(

)١٩٩٥(دراسة القاعود-٢
هدفت الدراسة الى معرفة أثر التعلم التعاوني في تحصـیل طلبـة الصـف العاشـر فـي مـادة 

وبطریقـــة اً ) طالبـــ٤١میـــة مفهـــوم الـــذات لـــدیهم، تكونـــت العینـــة مـــن شـــعبتین ضـــمتا (الجغرافیـــا وتن

عشــــوائیة تمــــت تســــمیة احــــدى الشــــعب تجریبیــــة واالخــــرى ضــــابطة ،خضــــعتا الشــــعبیتن الختبــــار 

 ٥تحصــیلي قبلــي ومقیــاس مفهــوم الــذات للتأكــد مــن تكافؤهمــا. قســمت شــعبة الــتعلم التعــاوني الــى 

) طالـــب مـــن ذوي المســـتویات المختلفـــة فـــي ٤-٢ا بـــین (ضـــمت كـــل منهـــا مـــمجموعـــات صـــغیرة

التحصیل، وبعد انتهاء التجربة طبـق الباحـث االختبـار التحصـیلي البعـدي ومقیـاس مفهـوم الـذات، 

وبأســـتخدام تحلیـــل التبـــاین االحـــادي اظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــرق احصـــائي بـــین متوســـط تحصـــیل 

بالطریقــة التعاونیــة، كمــا اشــارت الــى عــدم المجمــوعتین ولصــالح المجموعــة التجریبیــة التــي درســت 

بین متوسط اداء المجموعتین بالنسبة الى مقیاس مفهوم الذات. اً وجود فرق دال احصائی

  )١٧٢- ١٣٠،ص١٩٩٥(القاعود،

:)١٩٩٧دراسة صباریني وخصاونة(.٣
هدفت الدراسة الى معرفة اثر التعلم التعاوني في تحصیل تالمیـذ الصـف الرابـع االبتـدائي 

ي العلوم مقارنة بـأثر الطریقـة التقلیدیـة التـي تعتمـد علـى العـرض والشـرح مـن قبـل المعلـم لتالمیـذ ف

) تلمیذ من تالمیـذ الصـف الرابـع االبتـدائي الـذكور فـي مدینـة ٥٦الصف بأكمله،تكونت العینة من(

واالخـرى اً ) تلمیـذ٢٨على شعبتین احدهما تجریبیة بلغ عدد افرادهـا(اً أربد باالردن موزعین عشوائی

) فقـرة ٢٠. اعتمـدت الدراسـة علـى اختبـار تحصـلي مكـون مـن (اً ) تلمیـذ٢٨ضابطة عـدد طالبهـا (

) ٤٥) حصــة صــیفیة بواقــع(١٢مــن نــوع االختیــار مــن متعــدد وبــثالث بــدائل، اســتغرقت التجربــة (

ود بأسـتخدام االختبـار التـائي اظهـرت النتـائج وجـاً دقیقة لكل حصة .بعد معالجـة البیانـات احصـائی

) بــــین متوســــط درجــــات المجمــــوعتین فــــي اختبــــار ٠.٠٥فــــرق ذو داللــــة احصــــائیة عنــــد مســــتوى (

ــــــــــتعلم  التحصــــــــــیل ولصــــــــــالح المجموعــــــــــة التجریبیــــــــــة التــــــــــي درســــــــــت باســــــــــتخدام اســــــــــتراتیجیة ال

  )٢٩٦-٢٧٩،ص١٩٩٧التعاوني.(صباریني وخصاونة،
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)١٩٩٩دراسة البزاز( .٤
في بعض السمات الشخصیة لطلبـة الصـف هدفت الدراسة الى معرفة اثر التعلم التعاوني

)طالـــب وطالبـــة ٣٢االول بقســـم علـــوم الحیـــاة بكلیـــة التربیـــة/ جامعـــة الموصـــل،تكونت العینـــة مـــن(

وطالبة لكل من المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة ،المجموعـة التجریبیـة درسـت اً ) طالب١٦وبواقع(

ة التقلیدیـــة حیـــث اختـــارت الباحثـــة بطریقـــة الـــتعلم التعـــاوني والمجموعـــة الضـــابطة درســـت بالطریقـــ

لتمثل عینـة البحـث ،وقامـت اً شـعب للصـف االول قسـم علـوم الحیـاة عشـوائی ٦شعبتین من مجمـوع 

المعــدل العــام للصــف الســادس -الباحثــة بمكافئــة المجمــوعتین فــي المتغیــرات االتیة(درجــة االحیــاء

ـــاس الشخصـــیة والمســـتوى التعلیمـــي للوالـــدین) طبقـــت -العمـــر باألشـــهر –االعـــدادي  ـــة مقی الباحث

وفي نهایـة التجربـة اً ) یومـ٧١بعد التأكد من صـدقه وثباتـه، اسـتغرقت التجربـة (اً قبلیاً باعتباره اختبار 

اً ، بعــد معالجــة البیانــات احصــائی ١٠/١/١٩٩٨طبقــت الباحثــة مقیــاس الشخصــیة البعــدي بتــاریخ 

احصـــائیة فـــي اربـــع ســـمات هـــي بأســتخدام االختبـــار التـــائي اظهـــرت النتـــائج وجـــود فــرق ذو داللـــة 

(العصبیة والعدوانیة واالستثارة واالجتماعیة) ولصالح المجموعـة التجریبیـة فـي حـین لـم یوجـد فـرق 

ذو داللــــة احصــــائیة فــــي الســــمات االربعــــة اآلخــــرى (األكتئابیــــة والســــیطرة والهــــدوء والكــــف) بــــین 

   ب)-،ص أ١٩٩٩مجموعتي البحث.(البزاز، 

)٢٠٠١دراسة الجوعاني (. ٥
التفكیــر الناقــد والــتعلم الفــردي فــيهــدفت الدراســة الــى معرفــة اثرطریقتــي الــتعلم التعــاوني

فـي مـادة الجغرافیـة العامـة لـدى طلبـة الصـف االول مـن كلیـة المعلمـین مقارنـة الطریقـة والتحصیل

قسـمت علـى ثـالث شـعب دراسـیةاً وطالبة مـوزعین عشـوائیاً ) طالب٦٥التقلیدیة ،تكونت العینة من(

لــى مجمــوعتین تجریبیــة ومجموعــة ضــابطة اذ درســت المجموعــة التجریبیــة االولــى بطریقــة الــتعلم ا

ـــتعلم الفـــردي ـــة ال ـــة بطریق ـــة الثانی امـــا المجموعـــة الضـــابطة فدرســـت التعـــاوني والمجموعـــة التجریبی

) فقـرة مـن نـوع االختیـار ٥٠بالطریقة التقلیدیة. اعتمدت الدراسة على اختبار تحصلي مكون مـن (

بأســتخدام تحلیــل اً لقیــاس التفكیــر الناقــد، بعــد معالجــة البیانــات احصــائیاً جــاهز اً متعــدد واختبــار مــن 

بـین المجموعـة اً التباین االحادي واختبار شیفیه للمقارنات اظهرت النتائج وجود فـرق دال احصـائی

قـة القلیدیـة التجریبیة االولى التي درست بالتعلم التعـاوني والمجموعـة الضـابطة التـي درسـت بالطری

ـــتعلم العـــاوني ، وعـــدم وجـــود فـــرق دال احصـــائی ـــة ولصـــالح ال ـــین اً فـــي تحصـــیلهم بمـــادة الجغرافی ب

المجموعة التجریبیة الثانیة التي درست بالتعلم الفردي والمجموعة الضـابطة التـي درسـت بالطریقـة 

لناقـد فقـد اظهـرت القلیدیة في تحصیلهم بمادة الجغرافیـة العامـة ، امـا فیمـا یخـص مقیـاس التفكیـر ا

بــین المجموعــة التجریبیــة االولــى التــي درســت بــالتعلم التعــاوني اً النتــائج وجــود فــرق دال احصــائی

والمجموعــــة الضــــابطة التــــي درســــت بالطریقــــة القلیدیــــة فــــي القــــدرة علــــى التفكیــــر الناقــــد ولصــــالح 
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ریبیـة الثانیـة التـي بـین المجموعـة التجاً المجموعة الـتعلم التعـاوني ، وعـدم وجـود فـرق دال احصـائی

القـدرة علـى التفكیـر درست بالتعلم الفردي والمجموعة الضابطة التي درست بالطریقـة التقلیدیـة فـي

  ب)-،ص أ٢٠٠١(الجوعاني،الناقد.

مناقشة الدراسات السابقة:
تباینــت الدراســات فــي اهــدافها فبعضــها یهــدف الــى معرفــة اثــر الــتعلم التعــاوني فــي التحصــیل .١

)واآلخــــرى تهــــدف الــــى معرفــــة اثــــر الــــتعلم ١٩٩٧)ودراســــة صــــباریني(١٩٩٣(كدراســــة كریــــدر

)او تهـدف الـى معرفـة اثـر ١٩٩٥التعاوني في التحصیل وتنمیة مفهوم الذات كدراسة القـاعود(

). والدراســـة الحالیـــة ٢٠٠١الـــتعلم التعـــاوني فـــي التحصـــیل والتفكیـــر الناقـــد كدراســـة الجوعـــاني(

تعــــرف علــــى اثــــر الــــتعلم التعــــاوني فــــي بعــــض ســــمات ) فــــي ال١٩٩٩مكملــــة لدراســــة البــــزاز (

الشخصیة.

لتباینهــا فــي اهــدافها ومتغیراتهــا ، امــا اً تبــاین الدراســات الســابقة فــي تصــامیمها التجریبیــة تبعــ.٢

البحـــث الحـــالي فـــأن الباحثـــة اعتمـــدت تصـــمیم المجموعـــة الواحـــدة التجریبیـــة ذات االختبـــارین 

القبلي والبعدي

فـــي الدراســـات الســـابقة مـــابین المرحلـــة االبتدائیـــة كدراسةصـــباریني المراحـــل الدراســـیة تباینـــت.٣

والمرحلـة  )١٩٩٥) والقـاعود(١٩٩٣) والمرحلـة المتوسـطة كدراسـة كریـدر (١٩٩٧وخصاونه (

) ، اما البحث الحالي فقد طبق على طلبة ١٩٩٩) والبزاز(٢٠٠١الجامعیة كدراسة الجوعاني(

سم التاریخ /المرحلة الرابعة.كلیة التربیة /ق

) كدراســـة ١٥٦) كدراســـة القـــاعود و(٤١تبـــاین حجـــم العینـــة فـــي الدراســـات الســـابقة مـــا بـــین (.٤

وطالبة.اً ) طالب٢٠) اما حجم العینة في الدراسة الحالیة فبلغ (١٩٩٣كریدر(

بــار امــا الوســائل االحصــائیة التــي اســتخدمت فــي الدراســات الســابقة فقــد تباینــت مــا بــین االخت.٥

التــائي ومعامــل ارتبــاط بیرســون وتحلیــل التبــاین اآلحــادي واختبــار شــیفیه. وفــي البحــث الحــالي 

) لعینتین مترابطتین.T-Testاستخدمت الباحثة االختبار التائي (

اما فیمـا یخـص نتـائج الدراسـات السـابقة فهـي متفقـة علـى ان طریقـة الـتعلم التعـاوني لهـا أثرهـا .٦

ي وتنمیة بعض المتغیرات كالتفكیر الناقد ومفهوم الذات وسیحاول الفاعل في التحصیل الدراس

البحث الحالي بیان مدى االتفاق في نتائجه مع نتائج الدراسات السابقة.
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اجراءات البحث: 
لتحقیــق اهــداف البحــث اســتخدمت الباحثــة التصــمیم التجریبــي ذوالمجموعــة الواحــدة ،وكمــا 

مجموعــت التجریبیـــة لطریقـــة تدریســـیة جدیـــدة هـــي موضــح فـــي المخطـــط التـــالي، حیـــث خضـــعت ال

التعاونیـــة كمتغیـــر مســـتقل لتحدیـــد تأثیرهـــا علـــى المتغیـــر التـــابع بعـــض ســـمات اً طریقـــة الـــتعلم معـــ

الشخصیة. 

التصمیم التجریبي للبحث
االختبار البعديالمتغیر المستقلاالختبارالقبليالمجموعة

مقیاس الشخصیة ومجاالتهالتجریبیة
اً جیة التعلم معاستراتی

التعاونیة

مقیاس الشخصیة 

ومجاالته

مجتمع البحث :
تكــــون مجتمــــع البحــــث مــــن طلبــــة المرحلــــة الرابعــــة /قســــم التــــاریخ/ كلیــــة التربیــــة بجامعــــة 

وطالبـة اً ) طالبـ٤٠) وبلغ العدد الكلي لمجتمع البحـث (٢٠٠٦-٢٠٠٥للعام الدراسي (الموصل ،

موزعین على شعبتین. 

ث :عینة البح
شــعبة (أ) اً وطالبــة ،حیــث اختــارت الباحثــة عشــوائیاً ) طالبــ٢٠تكونــت عینــة البحــث مــن (

التعاونیة.اً لتكون عینة البحث حیث قامت الباحثة بتدریسها بأستراتیجیة التعلم مع

دوات البحث:أ
ـــاس فرایبـــورج  ـــة مقی ـــارت الباحث ـــاس بعـــض ســـمات الشخصـــیة ،صـــمم هـــذا  ١٩٧٠اخت لقی

ــــــــاس عالمــــــــان مــــــــ ــــــــارنبرج (المقی ــــــــة وهمــــــــا ف ــــــــا الغربی ــــــــنفس بالملنی ) و Farnburgeن علمــــــــاء ال

) عبـــارة ٢١٢) ســمة او بعـــد للشخصـــیة ، ویحتــوي علـــى (١٢لقیـــاس ( ١٩٧٠) Wesligeوســلج(

  )٣٠٩،ص١٩٨٢یجیب المفحوص علیها بأنها صحیحة او خاطئة.(عمیرة،

وان، نقــل المقیــاس الــى العربیــة كــل مــن د. محمــد حســن عــالوي ومحمــد نصــر الــدین رضــ

)ابعــاد هــي ( العصــبیة، العدوانیــة، األكتئابیــة، القابلیــة لألســتثارة، ٨بحیــث اصــبح المقیــاس یشــمل (

  )٩٣،ص١٩٩٣) عبارة.(الطالب،٥٦االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف) تحتوي على (
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تصحیح فقرات المقیاس:
جتماعیــة ) فقــرات ایجابیــة ماعــد بعــد اال٧) ابعــاد وتضــمن كــل بعــد (٨تضــمن المقیــاس (

) فقــرات ســلبیة، حیــث تعطــى العبــارات (الفقــرات) االیجابیــة ٤) فقــرات ایجابیــة و(٣حیــث تضــمن(

درجتین عند االجابة بـ (نعم) ودرجة واحدة عند االجابة بـ (ال) اما العبـارات السـلبیة فتعطـى درجـة 

-٤٤٢،ص١٩٨٧واحــدة عنــد االجابــة بــــ (نعــم) ودرجتــین عنــد االجابــة بـــ (ال) . (عــالوي ومحمــد،

٤٤٧(  

صدق المقیاس:
ـــــــیس مـــــــا وضـــــــع ـــــــذي یق ـــــــار ال ـــــــار الصـــــــادق هـــــــو االختب ـــــــار مـــــــن اجـــــــل ان االختب االختب

)،وللتاكد من الصدق الظـاهري لمقیـاس الشخصـیة قامـت الباحثـة ١٩٥،ص١٩٩٦قیاسه.(عبیدات،

، )*(بعرضه على لجنة من المحكمین و المختصین في مجال التربیة وعلم النفس وطرائق التدریس

% حیـث اتفـق اعضـاء لجنـة المحكمـین علـى صـالحیة ٨٠اعتمدت الباحثة علـى نسـبة اتفـاق  وقد

للتطبیق.اً منها وبذلك اصبح المقیاس جاهز اً فقرات المقیاس ولم یتم حذف ای

ثبات المقیاس:
اذا كـــان یـــؤدي الـــى نفـــس النتـــائج فـــي حالـــة تكراره،خاصـــة اذا كانـــت اً یعـــد االختبـــار ثابتـــ

)، ٤٣٠،ص١٩٨٩الختبــــار والمختبــــر متماثلــــة فــــي االختبــــارین. (العســــاف،الظــــروف المحیطــــة با

استخدمت الباحثة طریقة اعادة االختبار الستخراج الثبات، وطبق االختبار على عینة استطالعیة 

اعـادت  وطالبـة وبعـد مـرور اسـبوعیناً ) طالبـ٢٠مـن طلبـة قسـم التـاریخ بكلیـة التربیـة مكونـة مـن (

نفـس العینـة ، وبأسـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون بلغـت قیمـة الثبـات  علـىالباحثة تطبیق االختبار 

  ).٢لكل بعد على حدى كما موضح في الجدول (

ل ابراهیم كلیة التربیة االساسیة/جامعة الموصلأ.د فاضل خلی-)*(

أ.م.د جاجان جمعة محمد كلیة التربیة االساسیة/جامعة الموصل-

أ.م.د خشمان حسن كلیة التربیة االساسیة/جامعة الموصل-

أ.م.د احالم ادیب كلیة التربیة االساسیة/جامعة الموصل -

الموصلأ.م.د عبد الرزاق یاسین كلیة التربیة /جامعة-

أ.م.د ایناس یونس العزو كلیة التربیة /جامعة الموصل-

أ.م.د كامل عبد الحمید كلیة التربیة/جامعة الموصل-

أ.م.د سمیر یونس كلیة التربیة/جامعة الموصل-

أ.م.د ندى فتاح العبایجي كلیة التربیة/جامعة الموص-
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  )١جدول (ال

معامل الثبات البعاد المقیاسیبین 

قیمة معامل االرتباطابعاد الشخصیة

٠.٨٥العصبیة

٠.٨٧العدوانیة

٠.٨٢االكتئابیة

٠.٨٤القابلیة لالستثارة

٠.٨٦الجتماعیةا

٠.٨٨الكف

٠.٨١السیطرة

٠.٨٤الهدوء

الخطط التدریسیة: 
قامت الباحثة بأعداد مجموعة من الخطط التدریسیة بمعدل خطتین تدریسیتین لكل اسبوع 

) خطـة تدریسـیة وللتأكـد مـن ١٢التعاونیـة، اذ اعـدت الباحثـة (اً لخطوات استراتیجیة التعلم معـاً وفق

التدریســیة تــم عرضــها علــى لجنــة مــن المحكمــین والمختصــین فــي مجــال التــاریخ صـالحیة الخطــط 

وطرائــق التـــدریس والتربیـــة وعلـــم الـــنفس لبیـــان آرائهـــم حـــول مـــدى مالءمـــة الخطـــط وانســـجامها مـــع 

% وبهــذا تــم التاكــد مــن ٨٠محتــوى المــادة وقــد حصــلت تلــك الخطــط علــى نســبة االتفــاق المعتمــدة 

اد علیها.االعتمسالمة الخطط وامكانیة

تطبیق التجربة:
ـــم البـــدء بتطبیـــق التجربـــة فـــي  ) اســـابیع وفـــق ٨واســـتغرقت فتـــرة التطبیـــق ( ١/٤/٢٠٠٦ت

الخطوات التالیة:

ـــة فـــي .١ ـــة التجرب ـــل بدای ـــة البحـــث قب ـــى افـــراد عین ـــاس الشخصـــیة عل ـــة بتطبیـــق مقی قامـــت الباحث

(اختبار قبلي) ٣/٤/٢٠٠٦

التعاونیــة ، حیـــث درســت مـــن قبـــل اً لــتعلم معـــتــم تـــدریس عینــة البحـــث بأســتخدام اســـتراتیجیة ا.٢

، اذ تــم توزیــع الطلبــة علــى مجموعــات تعاونیــة صــغیرة اً مــدرس المــادة وبواقــع حصــتین اســبوعی

) اعضاء وتم توزیع االدوار عاى الطلبة وعین لكل ٤غیر متجانسة تتكون كل مجموعة من (

اً ي كــل حصــة دراســیة وفقــلهــا ویــتم تبــادل االدوار بــین اعضــاء كــل مجموعــة فــاً مجموعــة قائــد
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التعاونیــــة ، ثــــم تعطــــى المجــــامیع اســــئلة تقویمیــــة مــــن قبــــل اً لخطــــوات اســــتراتیجیة الــــتعلم معــــ

التدریسي لیجیب علیها اعضاء كل مجموعة على ورقة مستقلة تقدم بأسم المجموعة ویتم مـن 

خاللها تقییم المجموعة ككل. 

قیــاس الشخصــیة علــى عینــة البحــث نفســها قامــت الباحثــة بعــد انتهــاء التجربــة بأعــادة تطبیــق م.٣

التعاونیـة فـي تغیـر اً (اختبار بعدي) من اجل التعـرف علـى مـدى فاعلیـة اسـتراتیجیة الـتعلم معـ

.بعض سمات الشخصیة لدى افراد العینة

الوسائل االحصائیة: 
استخدمت الباحثة الوسائل االحصائیة التالیة:

تحقـق مـن فرضـیات البحـث فـي ایجـاد الفـروق االحصـائیة االختبار التائي لعینتین مترابطتین لل .١

.بین متوسطات درجات مقیاس الشخصیة

ـــات مقیـــاس فرایبـــورج للشخصـــیة بطریقـــة اعـــادة  .٢ معامـــل ارتبـــاط بیرســـون الســـتخراج معامـــل ثب

  )٢٠٠٠(عودةوالخلیلي،االختبار.

عرض النتائج ومناقشتھا:
ــتعلم معــ اونیــة فــي بعــض ســمات الشخصــیة ســیتم التعاً للكشــف عــن فاعلیــة اســتراتیجیة ال

عرض النتائج ومناقشتها في ضوء فرضیات البحث وحسب المجال الذي تمثله كل فرضیة.

الفرضیة االولى:
درجـات االختبـار القبلـي والبعـدي لمقیــاس الیوجـد فـرق ذو داللـة احصـائیة بـین متوسـطي"

ربیة".سمات الشخصیة بسمة العصبیة لدى طلبة قسم التاریخ /كلیة الت

جــرى التحقــق مــن هــذة الفرضــیة وفــق نتــائج التطبیقــین القبلــي و البعــدي الختبــار مقیــاس 

الشخصـــیة للمجموعـــة التجریبیـــة ،وعلیـــه فقـــد تـــم حســـاب المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعیـــاري 

فـي بأستخدام االختبار التائي لعینتین مترابطتین لدرجات افراد العینة علـى االختبـار والقیمة التائیة

) عنـد ٢.٠٩٣التطبیقین ، حیث تبـین ان قیمـة ت المحسـوبة اكبـر مـن قیمـة ت الجدولیـة البالغـة (

) اآلتي.٣) ، وكما هو مبین في الجدول ( ٠.٠٥) ومستوى داللة(١٩درجة حریة( 
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  )٣جدول (ال

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة (ت) الختبار مقیاس الشخصیة لعینة البحث في 

طبیق القبلي والبعدي لسمة العصبیةالت

العددالمجموعة
متوسط الحسابي للفرق بین 

االختبار القبلي والبعدي

االنحراف المعیاري للفرق 

بین االختبار القبلي والبعدي

قیمة ت 

المحسوبة

*١.٠٥٦٣٣.٣٨٧-٢٠٠.٨٠٠٠التجریبیة

  ٢.٠٩٣) = ٠.٠٥) ومستوى داللة (١٩* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

بـــین متوســـطي اً دالـــة احصـــائیاً تبـــین النتـــائج المتعلقـــة بالفرضـــیة االولـــى بـــأن هنـــاك فروقـــ

ـــــي ان الســـــتخدام  ـــــاس الشخصـــــیة بســـــمة العصـــــبیة ، وهـــــذا یعن ـــــي والبعـــــدي لمقی ـــــارین القبل االختب

عصـبي التعاونیة اثر فعال في خفظ هذة السمة والحد من التوتر واالهتیاج الاً استراتیجیة التعلم مع

وفقدان الراحة والقابلیة على النوم واستبدالها بالمیل الى الهدوء واالسترخاء.

الفرضیة الثانیة:
درجـات االختبـار القبلـي والبعـدي لمقیــاس الیوجـد فـرق ذو داللـة احصـائیة بـین متوسـطي"

سمات الشخصیة بسمة العدوانیة لدى طلبة قسم التاریخ /كلیة التربیة".

ة الفرضــیة وفــق نتــائج التطبیقــین القبلــي و البعــدي الختبــار مقیــاس جــرى التحقــق مــن هــذ

الشخصـــیة للمجموعـــة التجریبیـــة ،وعلیـــه فقـــد تـــم حســـاب المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعیـــاري 

والقیمة التائیة بأستخدام االختبار التائي لعینتین مترابطتین لدرجات افراد العینة علـى االختبـار فـي 

) عنـد ٢.٠٩٣ان قیمـة ت المحسـوبة اكبـر مـن قیمـة ت الجدولیـة البالغـة (التطبیقین ، حیث تبـین

) اآلتي. ٤) ، وكما هو مبین في الجدول ( ٠.٠٥) ومستوى داللة(١٩درجة حریة( 

  )٤الجدول (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة (ت) الختبار مقیاس الشخصیة لعینة البحث في 

ة العدوانیةالتطبیق القبلي والبعدي لسم

العددالمجموعة
متوسط الحسابي للفرق بین 

االختبار القبلي والبعدي

االنحراف المعیاري للفرق 

بین االختبار القبلي والبعدي

قیمة ت 

المحسوبة

*٠.٦٨٦٣٣.٥٨٤-٢٠٠.٥٥٠٠التجریبیة

٢.٠٩٣) = ٠.٠٥) ومستوى داللة (١٩* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

بـــین متوســـطي اً دالـــة احصـــائیاً ائج المتعلقـــة بالفرضـــیة الثانیـــة بـــأن هنـــاك فروقـــتبـــین النتـــ

االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي لمقیـــاس الشخصـــیة بســـمة العدوانیـــة، وهـــذا یـــدل علـــى ان العمـــل فـــي 
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مجامیع تعاونیة متجانسة كان له االثر الفعـال فـي خلـق فـرص ایجابیـة للطلبـة للتفاعـل فیمـا بیـنهم 

ومعاكسـةاآلخرین واالسـتهزاء ضاء الفریق الواحد مما ادى الى الحد من مضایقةوالتعاطف بین اع

بهم واالستعداد للمشاجرة ألتفة االسباب .

الفرضیة الثالثة:
االختبـار القبلـي والبعـدي لمقیـاس درجـاتالیوجد فرق ذو داللة احصائیة بین متوسـطي"

."التاریخ /كلیة التربیةسمات الشخصیة بسمة القابلیة لألستثارة لدى طلبة قسم

جــرى التحقــق مــن هــذة الفرضــیة وفــق نتــائج التطبیقــین القبلــي و البعــدي الختبــار مقیــاس 

الشخصـــیة للمجموعـــة التجریبیـــة ،وعلیـــه فقـــد تـــم حســـاب المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعیـــاري 

عینة علـى االختبـار فـي والقیمة التائیة بأستخدام االختبار التائي لعینتین مترابطتین لدرجات افراد ال

) عنــد ٢.٠٩٣التطبیقــین، حیــث تبــین ان قیمــة ت المحســوبة اكبــر مــن قیمــة ت الجدولیــة البالغــة (

) اآلتي. ٥، وكما هو مبین في الجدول (  )٠.٠٥) ومستوى داللة(١٩درجة حریة( 

  )٥جدول (ال

ینة البحث في المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة (ت) الختبار مقیاس الشخصیة لع

التطبیق القبلي والبعدي لسمة القابلیة لالستثارة

العددالمجموعة
متوسط الحسابي للفرق بین 

االختبار القبلي والبعدي

االنحراف المعیاري للفرق 

بین االختبار القبلي والبعدي

قیمة ت 

المحسوبة

*١.١٠٠٠٣.٠٣٩-٢٠١.٦١٩٠التجریبیة

٢.٠٩٣) = ٠.٠٥) ومستوى داللة (١٩حریة (* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة

بـــین متوســـطي اً دالـــة احصـــائیاً بـــأن هنـــاك فروقـــالثالثـــة تبـــین النتـــائج المتعلقـــة بالفرضـــیة 

یعود الـــى طبیعـــة، وهـــذابســـمة القابلیـــة لالســـتثارةاالختبـــارین القبلـــي والبعـــدي لمقیـــاس الشخصـــیة 

علـى تحقیـق فـرص اكثـر مـن التفاعـل االیجـابي التـي تمتـاز بالقـدرةالتعاونیةاً استراتیجیة التعلم مع

والنقـــاش فیمـــا بـــین الطلبـــة الـــذي اثـــر بـــدوره لـــى الحـــد مـــن العنـــف والتـــوتر وفقـــدان الســـیطرة علـــى 

االعصاب وسرعة التأثر والحساسیة التي یتمیز بها اصحاب هذة السمة.

الفرضیة الرابعة:
بـار القبلـي والبعـدي لمقیـاس درجـات االخت"الیوجد فـرق ذو داللـة احصائیــة بـین متوسـطي

سمات الشـخصیة بسمة الكف لدى طلبة قسم التاریخ /كلیة التربیة".

جــرى التحقــق مــن هــذة الفرضــیة وفــق نتــائج التطبیقــین القبلــي و البعــدي الختبــار مقیــاس 

الشخصـــیة للمجموعـــة التجریبیـــة ،وعلیـــه فقـــد تـــم حســـاب المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعیـــاري 
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ئیة بأستخدام االختبار التائي لعینتین مترابطتین لدرجات افراد العینة علـى االختبـار فـي والقیمة التا

) عنـد ٢.٠٩٣التطبیقین ، حیث تبـین ان قیمـة ت المحسـوبة اكبـر مـن قیمـة ت الجدولیـة البالغـة (

)اآلتي. ٦) ، وكما هو مبین في الجدول (٠.٠٥) ومستوى داللة(١٩درجة حریة( 

  ) ٦جدول (ال

الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة (ت) الختبار مقیاس الشخصیة لعینة البحث في المتوسط

التطبیق القبلي والبعدي لسمة الكف

العددالمجموعة
متوسط الحسابي للفرق بین 

االختبار القبلي والبعدي

االنحراف المعیاري للفرق 

بین االختبار القبلي والبعدي

قیمة ت 

المحسوبة

*١.٣٧٢٧٢.٩٣٢-٢٠٠.٩٠٠٠التجریبیة

٢.٠٩٣) = ٠.٠٥) ومستوى داللة (١٩* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

بـــین متوســـطي اً دالـــة احصـــائیاً بـــأن هنـــاك فروقـــلرابعـــةتبـــین النتـــائج المتعلقـــة بالفرضـــیة ا

اسـتراتیجیة یعـزى السـبب الـى فعالیـة، و بسـمة الكـفاالختبارین القبلي والبعدي لمقیاس الشخصیة 

في الحد من الخجل واالرتباك وعدم القدرة على التفاعل مـع اآلخـرین وخاصـة التعاونیةاً لتعلم معا

في المواقـف الجماعیـة حیـث ان مـن هـم ممیـزات هـذة االسـتراتیجیة تعزیزهـا روح التعـاون والتفاعـل 

والتضامن فیما بین الطلبة وتخفف من انطوائیة الطلبة وعزلتهم.

الفرضیة الخامسة:
وجـد فـرق ذو داللـة احصـائیة بـین متوسـطي درجـات االختبـار القبلـي والبعـدي لمقیــاس "الی

سمات الشخصیة بسمة األكتئابیة لدى طلبة قسم التاریخ /كلیة التربیة".

جــرى التحقــق مــن هــذة الفرضــیة وفــق نتــائج التطبیقــین القبلــي و البعــدي الختبــار مقیــاس 

حســـاب المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعیـــاري الشخصـــیة للمجموعـــة التجریبیـــة ،وعلیـــه فقـــد تـــم 

والقیمة التائیة بأستخدام االختبار التائي لعینتین مترابطتین لدرجات افراد العینة علـى االختبـار فـي 

) عنـد ٢.٠٩٣التطبیقین ، حیث تبـین ان قیمـة ت المحسـوبة اكبـر مـن قیمـة ت الجدولیـة البالغـة (

) اآلتي. ٧كما هو مبین في الجدول () ، و ٠.٠٥) ومستوى داللة(١٩درجة حریة( 
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  )٧الجدول (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة (ت) الختبار مقیاس الشخصیة لعینة البحث في 

التطبیق القبلي والبعدي لسمة االكتئابیة

العددالمجموعة
متوسط الحسابي للفرق بین 

االختبار القبلي والبعدي

االنحراف المعیاري للفرق 

ن االختبار القبلي والبعديبی

قیمة ت 

المحسوبة

*١.٤٦٨١٢.٨٩٤-٢٠٠.٩٥٠٠التجریبیة

٢.٠٩٣) = ٠.٠٥) ومستوى داللة (١٩* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

بــین متوســطي اً دالــة احصــائیاً بــأن هنــاك فروقــالخامســةتبــین النتــائج المتعلقــة بالفرضــیة 

ـــي والبعـــدي لمق ـــارین القبل ـــاس الشخصـــیة االختب ـــةی ـــر ایجابیـــة، و بســـمة االكتئابی ـــك الـــى اث یعـــود ذل

في الحـد مـن النـدم علـى القیـام بأشـیاء كثیـرة والحلـم والتخیـل بـأمور التعاونیةاً استراتیجیة التعلم مع

لن تتحقق وعدم الرضا عن الحیاة الحالیة وكذلك في الحد من فقدان القدرة على التفكیر.

الفرضیة السادسة:
درجـات االختبـار القبلـي والبعـدي لمقیـاس د فرق ذو داللة احصائیة بین متوسـطيیوج ال"

سمات الشخصیة بسمة السیطرة لدى طلبة قسم التاریخ /كلیة التربیة".

جــرى التحقــق مــن هــذة الفرضــیة وفــق نتــائج التطبیقــین القبلــي و البعــدي الختبــار مقیــاس 

المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعیـــاري الشخصـــیة للمجموعـــة التجریبیـــة ،وعلیـــه فقـــد تـــم حســـاب 

بأستخدام االختبار التائي لعینتین مترابطتین لدرجات افراد العینة علـى االختبـار فـي والقیمة التائیة

) عنـد ٢.٠٩٣التطبیقین ، حیث تبـین ان قیمـة ت المحسـوبة اكبـر مـن قیمـة ت الجدولیـة البالغـة (

) اآلتي. ٨و مبین في الجدول () ، وكما ه٠.٠٥) ومستوى داللة(١٩درجة حریة( 

  ) ٨جدول (ال

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة (ت) الختبار مقیاس الشخصیة لعینة البحث في 

التطبیق القبلي والبعدي لسمة السیطرة

العددالمجموعة
متوسط الحسابي للفرق بین 

االختبار القبلي والبعدي

االنحراف المعیاري للفرق 

ار القبلي والبعديبین االختب

قیمة ت 

المحسوبة

*١.٠٩٩٠٣.٨٦٦-٢٠٠.٩٥٠٠التجریبیة

٢.٠٩٣) = ٠.٠٥) ومستوى داللة (١٩* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (
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بــین متوســطي اً دالــة احصــائیاً بــأن هنــاك فروقــالسادســةتبــین النتــائج المتعلقــة بالفرضــیة 

اسـتراتیجیة الـتعلم جـدوى، وهذا یعني بسمة السیطرةصیة االختبارین القبلي والبعدي لمقیاس الشخ

في الحد من الخوف واالرتیاب من اآلخرین ومحاولتهم السیطرة وفرض آرائهم علیهم التعاونیةاً مع

حیث ان هذة االستراتیجیة تدرب اعضاء المجموعـات علـى المهـارات االجتماعیـة لتعزیـز عالقـات 

ء جســور مــن الثقــة المتبادلــة بــین اعضــاء الفریــق واحتــرام آراء العمـل ومــن هــذة المهــارات مهــارة بنــا

اآلخرین وتقدیر الذات.

الفرضیة السابعة:
"الیوجـد فـرق ذو داللـة احصـائیة بـین متوسـطي درجـات االختبـار القبلـي والبعـدي لمقیــاس 

سمات الشخصیة بسمة الهدوء لدى طلبة قسم التاریخ /كلیة التربیة". 

فرضــیة وفــق نتــائج التطبیقــین القبلــي و البعــدي الختبــار مقیــاس جــرى التحقــق مــن هــذة ال

الشخصـــیة للمجموعـــة التجریبیـــة ،وعلیـــه فقـــد تـــم حســـاب المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعیـــاري 

بأستخدام االختبار التائي لعینتین مترابطتین لدرجات افراد العینة علـى االختبـار فـي والقیمة التائیة

) عنـد ٢.٠٩٣قیمـة ت المحسـوبة اكبـر مـن قیمـة ت الجدولیـة البالغـة (التطبیقین ، حیث تبـین ان 

) اآلتي. ٩) ، وكما هو مبین في الجدول (٠.٠٥) ومستوى داللة(١٩درجة حریة( 

  )٩جدول (ال

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة (ت) الختبار مقیاس الشخصیة لعینة البحث في 

  دوءالتطبیق القبلي والبعدي لسمة اله

العددالمجموعة
متوسط الحسابي للفرق بین 

االختبار القبلي والبعدي

االنحراف المعیاري للفرق 

بین االختبار القبلي والبعدي

قیمة ت 

المحسوبة

*٢٠٠.٧٠٠٠١.٢٦٠٧٢.٤٨٣التجریبیة

٢.٠٩٣) = ٠.٠٥) ومستوى داللة (١٩* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

بـــین متوســـطي اً دالـــة احصــائیاً بـــأن هنـــاك فروقــالســابعة علقــة بالفرضـــیة تبــین النتـــائج المت

اسـتراتیجیة یعـود السـبب الـى فعالیـة، و بسمة الهـدوءاالختبارین القبلي والبعدي لمقیاس الشخصیة 

ـــتعلم معـــ ـــى التعاونیـــةاً ال ـــدون تعقیـــد والنظـــرة ال ـــى اخـــذ االمـــور ببســـاطة وب ـــة عل فـــي تشـــجیع الطلب

طي الفشل بسهولة وهدوء.المستقبل بكل ثقة وتخ
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الفرضیة الثامنة:
االختبـار القبلـي والبعـدي لمقیــاس درجـاتالیوجـد فـرق ذو داللـة احصـائیة بـین متوسـطي"

".سمات الشخصیة بسمة االجتماعیة لدى طلبة قسم التاریخ /كلیة التربیة

قیــاس جــرى التحقــق مــن هــذة الفرضــیة وفــق نتــائج التطبیقــین القبلــي و البعــدي الختبــار م

الشخصـــیة للمجموعـــة التجریبیـــة ،وعلیـــه فقـــد تـــم حســـاب المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعیـــاري 

والقیمة التائیة بأستخدام االختبار التائي لعینتین مترابطتین لدرجات افراد العینة علـى االختبـار فـي 

) عنـد ٢.٠٩٣التطبیقین ، حیث تبـین ان قیمـة ت المحسـوبة اكبـر مـن قیمـة ت الجدولیـة البالغـة (

) اآلتي.١٠ ) ، وكما هو مبین في الجدول (٠.٠٥) ومستوى داللة(١٩درجة حریة( 

  )١٠جدول (ال

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة (ت) الختبار مقیاس الشخصیة لعینة البحث في 

التطبیق القبلي والبعدي لسمة االجتماعیة

العددالمجموعة
متوسط الحسابي للفرق بین 

ختبار القبلي والبعدياال

االنحراف المعیاري للفرق 

بین االختبار القبلي والبعدي

قیمة ت 

المحسوبة

*٢٠١.٥٠٠٠١.٥٠٤٤٤.٤٥٩التجریبیة

٢.٠٩٣) = ٠.٠٥) ومستوى داللة (١٩* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

بـــین متوســـطي اً ائیدالـــة احصـــاً بـــأن هنـــاك فروقـــلثامنـــةتبـــین النتـــائج المتعلقـــة بالفرضـــیة ا

وتعــزي الباحثــة ذلــك الــى جــو ، بســمة االجتماعیــةاالختبــارین القبلــي والبعــدي لمقیــاس الشخصــیة 

التــألف الــذي عمــل فیــه طلبــة المجــامیع التعاونیــة والتــي زادت مــن نشــاطهم وروابطهــم االجتماعیــة 

ى ان هــذة واســتمتاعهم بصــحبه اآلخــرین وســرعة اقامــة عالقــات وصــداقات ناجحــة، باالضــافة الــ

االستراتیجیة تنمي روح المسؤولیة والعمل الجماعي وروح الدیمقراطیة لدى الطلبة.
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التوصیات:
في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة باآلتي:

التعاونیـة اً ضرورة اهتمام اعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعة بأستخدام استراتیجیة التعلم معـ.١

اعیـــة بوجـــه عـــام ومـــادة التـــاریخ بوجـــه خـــاص واكســـابهم المعلومـــات فـــي تـــدریس المـــواد االجتم

والمهارات الضروریة لتطبیقها، لما اثبته البحث الحالي من دور ایجابي لهذة االستراتیجیة.

اً نظریـاً ضرورة تضمین مناهج تدریس التاریخ في كلیـات التربیـة وكلیـات التربیـة االساسـیة اطار .٢

بـــة علـــى اســـتخدامها وتطبیقهـــا اثنـــاء التربیـــة العملیـــة او اثنـــاء لهـــذة االســـتراتیجیة لتشـــجیع الطل

ممارسة الطالب في المستقبل لمهنة التعلیم.

التأكیــد علــى ابــراز ســمات الشخصــیة ذات الطبیعــة االیجابیــة كاالجتماعیــة والهــدوء والســیطرة .٣

لدى طلبة كلیات التربیة وكلیات التربیة االساسیة.

ؤدي الــى ابــراز الســمات ذات الطبیعــة الســلبیة وتحدیــد ســبل الوقــوف علــى العوامــل التــي قــد تــ.٤

معالجتها.

المقترحات:
لهذة الدراسة تقترح الباحثة اجراء الدراسات اآلتیة:استكماالً 

التعاونیـــة فـــي مراحـــل اخـــرى ومـــواد اً اجـــراء دراســـات تجریبیـــة علـــى اثـــر اســـتراتیجیة الـــتعلم معـــ.١

اخرى.

التعاونیــــة علــــى متغیــــرات اخــــرى اً اتیجیة الــــتعلم معــــاجــــراء دراســــات تجریبیــــة علــــى اثــــر اســــتر .٢

كاالتجاهات والمیول ومفهوم الذات وغیر ذلك.

ومـدیریات االعـداد والتـدریب اجراء دراسات مماثلة للبحث الحـالي فـي كلیـات التربیـة االساسـیة.٣

التابعة لوزارة التربیة.
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المصادر :
" ،رســـــالة المعلـــــم ،المجلـــــد )"نظـــــام العمـــــل فـــــي مجموعـــــات١٩٩٥ابـــــو ســـــرحان، عبـــــد عـــــودة(.١

  . ١،العدد٣٦

)"الجدید في العلوم" ،مطبعة مكتب التربیة العربي لدول الخلیج .١٩٩٠ابو شقرا، غازي(.٢

،مطبعــــة ٢)"طــــرق تــــدریس المــــواد االجتماعیــــة" ، ط١٩٩٠االمــــین، شــــاكر محمــــود وآخــــرون(.٣

منیرة،بغداد.

وني فــي التجــارب المختبریــة فــي )"أثــر اســتخدام طریقــة الــتعلم التعــا١٩٩٩البــزاز، هیفــاء هاشــم(.٤

بعــض ســمات الشخصــیة فــي كلیــة التربیــة" ، جامعــة الموصــل،كلیة التربیة،(رســالة ماجســتیر 

غیر منشورة).

)"المرجع في علم النفس" ، دار الفكر العربي،مكتبة المعارف الحدیثة.١٩٨٥جالل، سعد(.٥

علم التعــاوني و الفــردي )"أثــر اسـتخدام طریقتــي الـت٢٠٠١الجوعـاني، حســین سـالم عبــد الجبـار(.٦

في التحصیل والتفكیر الناقد لطلبة كلیة المعلمین فـي مـادة الجغرافیـة" ، جامعـة الموصـل،كلیة 

التربیة، (اطروحة دكتوراه غیر منشورة).

)"تصمیم التدریس" ، دار الكندي،آربد،عمان.١٩٩٦حسن، عمر منسي(.٧

، دار التربیة والتعلیم،االردن.)"التعلم التعاوني داخل الصف وخارجه" ١٩٨٩خطاب، محمد(.٨

)"أثر استخدام طریقة التعلم التعاوني في تحصیل طالبات ١٩٩٩الربیعي، نجلة محمود حسن(.٩

الصـــف الثـــاني معهـــد اعـــداد المعلمـــات وتنمیـــة اتجـــاههن نحـــو مـــادة العلـــوم العامـــة" ، جامعـــة 

ابن الهیثم (رسالة ماجستیر غیر منشورة).-بغداد،كلیة التربیة

)"أثر استخدام طریقتي المناقشة وااللقائیة مع االحـداث ١٩٩٤ي، قصي محمد لطیف(السامرائ.١٠

الجاریة في تنمیة التفكیر الناقد في مادة التاریخ لدى طالبات الصـف الثـاني فـي معاهـد اعـداد 

ابن رشد،( اطروحة دكتوراه غیر منشورة).-المعلمین" ، جامعة بغداد،كلیة التربیة

سة تحلیلیة لألسئلة المتوفرة في كتب التـاریخ للمرحلـة االعدادیـة" ، )"درا٢٠٠٠سلیمان، جمال(.١١

  .٣،العدد١٦مجلة جامعة دمشق لالداب والعلوم االنسانیة والتربویة،المجلد

)"اتجاهـــــــات مدرســــــي ومدرســـــــات مــــــادة التـــــــاریخ للصـــــــف ٢٠٠٤الشــــــریفي، صـــــــفوان غــــــازي(.١٢

، جامعــة الموصــل،كلیة اً الخامســاالدبي نحــو تــدریس التــاریخ وعالقتهــا بتحصــیل طلبــتهم فیهــ

التربیة،(رسالة دبلوم غیر منشورة).

ــــنفس التربــــوي) ، ط١٩٧٢صــــالح، احمــــد زكــــي(.١٣ ،مكتبــــة النهضــــة العربیــــة،مطابع ١٠)"علــــم ال

الدجوى،القاهرة.



أضواء عبد الكریم أحمد 

٢٦

)"أثـــر اســـتخدام الـــتعلم التعـــاوني فـــي ١٩٩٧صـــباریني ، محمـــد ســـعید وخصـــاونة،أمل عبـــداهللا(.١٤

الرابـــــــــع االبتـــــــــدائي" ، مجلـــــــــة جامعـــــــــة تـــــــــدریس العلـــــــــوم علـــــــــى تحصـــــــــیل تالمیـــــــــذ الصـــــــــف

  .٢،العدد١٣دمشق،المجلد

)"علم النفس الریاضي" ، دار الحكمة للطباعة والنشر، ١٩٩٣الطالب، نزار وكامل طه لویس(.١٥

بغداد.

،شــــركة الشــــرق االوســــط ١)"كتــــاب المعلــــم" ، ط١٩٨٩العــــاني واآخــــرون، رؤوف عبــــد الــــرزاق(.١٦

للطباعة المحدودة،بغداد.

)"دراســة موازنــة لالتجاهــات العلمیــة لطلبــة المرحلــة المتوســطة" ، ٢٠٠٢اح(العبــایجي، أمــل فتــ.١٧

،بغداد.٣٥مجلة كلیة المعلمین،الجامعة المستنصریة،العدد

)"الجوانـــــب الوجدانیـــــة لتـــــدریس ١٩٩٧عبـــــد العـــــال،فؤاد محمـــــد مرســـــي وزهـــــدي علـــــي مبـــــارك(.١٨

دن(بحث منشور).دراسة میدانیة" ، مؤسسة عبد الحمید شومان، الشمساني،االر -الریاضیات

،دار الفكــر ٥)"البحــث العلمــي مفهومــه وادواتــه واســالیبه" ، ط١٩٩٦عبیــدات وآخــرون، ذوقــان(.١٩

للطباعة والنشر والتوزیع،عمان.

ـــة ١)"المـــدخل الـــى البحـــث فـــي العلـــوم الســـلوكیة" ، ط١٩٨٩العســـاف، صـــالح محمـــد(.٢٠ ،المدیری

العامة للمطبوعات،الریاض.

،دارالمعارف،القاهرة.٥س التربوي الریاضي" ، ط)"علم النف١٩٧٦( عالوي، محمد حسن.٢١

،دار المعارف،القاهرة.٦)"علم النفس الریاضي" ، ط١٩٨٧(ــــــــــ .٢٢

،مركز الكتاب للنشر، القاهرة.١)"موسوعة االختبارات النفسیة للریاضیین"، ط١٩٩٨ــــــــــ (.٢٣

العلمیــــــة" ، دار )"تــــــدریس العلــــــوم والتربیــــــة ١٩٨٢عمیــــــرة، ابــــــراهیم بســــــیوني وفتحــــــي الــــــدیب(.٢٤

المعارف،القاهرة.

)"االحصــاء الباحــث فــي التربیــة والعلــوم ٢٠٠٠عــودة، احمــد ســلیمان والخلیلــي، خلیــل یوســف( .٢٥

االنسانیة" ،دار االمل،عمان.

)"أثـر اسـتخدام اسـتراتیجیات التغیـر المفـاهیمي فـي اكسـاب ١٩٩٢العیاصرة،احمد حسین علـي(.٢٦

العلمــــي الســــلیم" ، جامعــــة الیرمــــوك،( رســــالة طــــالب الصــــف االول الثــــانوي العلمي،المفهــــوم

ماجستیر غیر منشورة).

، مكتــــب عكــــاض للنشــــر اً )"العلــــوم االجتماعیــــة وتدریســــه١٩٨٤القاضــــي، یوســــف مصــــطفى(.٢٧

والتوزیع،الریاض.

)"أثر طریقة التعلم التعاوني في التحصیل في الجغرافیا ومفهـوم الـذات ١٩٩٥القاعود، ابراهیم(.٢٨

ي االردن" ، مجــاة مركــز البحــوث التربویة،العــدد الســابع،جامعة لــدى طــالب الصــف العلشــر فــ

  قطر.



…استراتیجیة التعلم معا التعاونیة في بعض سمات الشخصیةفاعلیة 

٢٧

)"نظریات الشخصیة" ، ترجمة احمد فرج وقدري حنفي، القاهرة.١٩٧١لندرني، هول(.٢٩

  .  ٥)"أسس التدریس ونظریاته" ، حولیة كلیة التربیة،العدد١٩٨٧مرسي، محمد منیر(.٣٠

عـــاوني فـــي تـــدریس وحـــدة فـــي الحركـــة )"تـــأثیر اســـتخدام الـــتعلم الت١٩٩٢مطـــر، فاطمـــة خلیفـــة(.٣١

الموجبــــة علــــى الجوانــــب االنفعالیــــة لطــــالب فــــي برنــــامج اعــــداد المعلمــــین" ، المجلــــة العربیــــة 

  .١للتربیة،العدد

)"أثــر اســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي تغیــر مفــاهیم الطلبــة ١٩٩٥الهرمــزي، جانیــت نیســان متــي(.٣٢

)" ، الجامعــــــة االردنیة،كلیــــــة للصــــــف الســــــادس االساســــــي للمفهــــــوم البیولــــــوجي(اجهزة الجســــــم

الدراسات العلیا،( رسالة ماجستیر غیر منشورة).
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