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)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣وي األول لكلیة التربیة األساسیة (المؤتمر العلمي السن

ملخص البحث :
اثر استخدام استراتیجیتین من التعلم التعاوني في تحصیل التعرف علىهدف البحث إلى 

) طالبـة فـي ١٢٠مـن (تـهبـالنفس وتكونـت عینتهنلدى طالبات الصف الثاني المتوسط وتنمیـة ثقـ

قســـمت الـــى ثــــالث ثـــممـــن متوســـطة الشـــام للبنـــات دیاصـــق تـــم اختیارهـــاالصـــف الثـــاني متوســـط 

درســـت ) طالبـــة٣٥إحـــداهما المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى وعـــددها ( ت، مثلـــمجموعـــات متكافئـــة

) ، ومثلــث األخــرى المجموعــة التجریبیــة TGTباســتراتیجیة الــتعلم التعــاوني مبــاراة ألعــاب الفــرق (

صـیل مجـامیع الطلبـة حتعلم التعـاوني تقسـیمات تدرست باستراتیجیة الـ) طالبة٣٢الثانیة وعددها (

)STAD طالبــة ، درســت ٣٥الثالثــة فمثلــت المجموعــات الضــابطة وعــددها (المجموعــة) ، أمــا (

(المتغیـرات وهـي في عـدد مـن المجموعات الثالث  ؤكافتب ون، وقد قام الباحثاالعتیادیةبالطریقة 

ــــذكاء ، المعــــدل العــــام ، درجــــة مــــادة الریاضــــیحاصــــل ،درجة الثقــــة للصــــف األول المتوســــطات ال

مكــون بصــیغته النهائیــة مــن فــي مــادة الریاضــیات اختبــارا تحصــیلیا البــاحثون كمــا اعــد، بــالنفس)

) والمكون مـن ١٩٨٦اعتمدوا مقیاس الثقة بالنفس الذي أعده البدراني (كما) فقرة موضوعیة ٢٨(

ـــدریس مدرســـ كلفـــتقـــد و )ســـلبیة ،٤٢)ایجابیـــة و(٤١) فقـــرة منهـــا (٨٣( ة المـــادة (فـــي المدرســـة) بت

لمـــدة و  )٨/١٠/٢٠٠٠بتـــاریخ (بـــدأ التدریســـیة المعـــدة لكـــل بحـــثخطـــط لل فقـــاو  مجموعـــات البحـــث

وتوصـل البحـث  ١٣/١/٢٠٠١ون أداتي البحث بتاریخ ) یوما وفي نهایة التجربة طبق الباحث٨٦(

الى النتائج االتیة :

تین التجریبیتین كال على حدى مع المجموعة عدم وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین المجموع. ١

الضابطة في التحصیل .

وجــود فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین المجمــوعتین التجــریبیتین كــال علــى حــدى مــع المجموعــة  .٢

الثقة بالنفس .تنمیة الضابطة في 
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في تنمیة الثقة بالنفس .ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیتین  .٣

واســتنتج البــاحثون فاعلیــة االســـتراتیجیتین فــي تنمیــة ثقــة طالبـــات الصــف الثــاني متوســـط 

بأنفســهن . كمــا أوصــوا بتــدریب مدرســي ومدرســات مــادة الریاضــیات علــى هــاتین االســتراتیجیتین 

فضال عن اقتراح عدة بحوث مستقبلیة في االتجاه نفسه .
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Abstract:
The present research Sims know the effect of using two strategies of

cooperative learning in teaching mathematics on achievement and self-

confidence of second-stage intermediate student . The researcher has

chosen from the second-stage intermediate school of Al-sham three

classes . one of them represents the first experimented group which

include (35) female student who have tought in (TGT). The other

represents the second experimented group which include (32) female

student who have tought in (STAD). The last class represents the

controlling group which include (35) female student who have tought in

the light of of the classical method .Result include the following:

1. There is no statistically significant difference between the two

experimental group and the controlling group in acquisition.

2. There is no statistically significant difference between the two

experimental group and the controlling group in self-confidence.

3. There is no statistically significant difference between the two

experimental group
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مقدمة :
الریاضـــیات وبشـــكل ظـــاهري حیـــاة اإلنســـان الیومیـــة ، حیـــث كثـــر اســـتخدامها فـــي دخلـــت

مجــال الصـــناعة وخاصــة قـــي مجــال التصـــمیم وتحلیــل تجـــارب البحــث الصـــناعي وفــي مشـــكالت 

الـــتحكم النـــوعي اإلحصـــائي (مـــا یعـــرف بمراقبـــة جـــودة اإلنتـــاج) ، فضـــال عـــن انتشـــار الحاســـبات 

جــال الصــناعة والتجــارة والعمــل . ولــم تعــد الریاضــیات وقفــا علــى علــوم والعقــول اإللكترونیــة فــي م

المهندســــین والفیزیــــائیین ، بــــل أصــــبحت تحقــــق قیــــادة حقیقیــــة فــــي مجــــاالت العلــــوم الطبیــــة وٕادارة 

الریاضــیات لجمیــع فــروع المعرفــة األخــرى مثــل دخــولاألعمــال والصــناعة واالقتصــاد فضــال عــن 

ولوجیا والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة وعلم االقتصـاد وعلـوم الطـب علوم الحیاة ، والكیمیاء ، والجی

  ) ٣٧٨: ١٩٩٠(الوردي،  ىوالصیدلة والعلوم السیاسیة األخر 

من قبل عدد كبیر من المربین علـى أنهـا أداة فهـم البیئـة المحیطـة وینظر إلى الریاضیات

رهــان المنطقــي وتعزیــز نســبة والســیطرة علیهــا وكطریقــة ونمــط التفكیــر ، فهــي طریقــة فــي تنظــیم الب

احتمــال صــحة فرضــیة أو قضــیة مــا ، والریاضــیات هــي أیضــا لغــة تســتخدم تعــابیر ورمــوزا محــددة 

معرفـة بدقـة ، فتسـهل التواصـل الفكـري بـین النـاس ، وتتصـف بأنهـا لغـة عالمیـة معروفـة بتعابیرهـا 

فـي بنیـة لهـا أصـولها ورموزها الموحـدة عنـد الجمـع تقریبـا . والریاضـیات أیضـا هـي معرفـة منظمـة

وتنظیمها وتسلسلها بدءا بتعابیر غیر معرفة إلى أن تتكامل وتصـل إلـى نظریـات وتعلـیم ونتـائج ، 

فیهــــاریاضــــیات علــــى أنهــــا فــــن بجمــــال تناســــقها وترتیــــب وتسلســــل األفكــــار الــــواردة للكمــــا ینظــــر 

  ) ١١: ١٩٩٦الشارف،(

یات تلبـي متطلبـات العصـر ) أن وضع منـاهج حدیثـة فـي الریاضـ١٩٩٧(وأشار أبو زینة 

علـى واضــعي المنـاهج مــن إعـادة النظــروحاجـات األفــراد هـو مســؤولیة تربویـة كبیــرة ، فكـان لزامــا 

، وٕادخــال موضــوعات واالبتدائیــةالجامعیــة والثانویــة الدراســیة الریاضــیات فــي المراحــل منــاهجفــي 

ات علــى المــادة الریاضــیة أكثـر حیویــة وفائــدة . ولــم یقتصــر التغیــر الحاصـل فــي مقــررات الریاضــی

فحسب ، بل وشمل ذلك بالوسائل واألسالیب المستخدمة إلیصال المعرفة الریاضیة بسهولة ویسر 

، وتنظــیم المــادة تنظیمــا جاذبیــةلإلفــراد ، عــالوة علــى الكتــب التــي بــدأت فــي الظهــور بشــكل أكثــر

  ) ١٨: ١٩٩٧(أبو زینة،منطقیا وسیكولوجیا متوازنین.

یعـــانون مـــن لبـــةفإنـــه یالحـــظ أن كثیـــر مـــن الطاالهتمـــام المتزایـــدمـــن أنـــه علـــى الـــرغمو 

ـــیمهم هـــذه المـــادة  هامدرســـو  يصـــعوبات فـــي تعلمهـــا ، ویعـــان أیضـــا مـــن صـــعوبات كثیـــرة فـــي تعل

لبـة ، وٕان الریاضیات المدرسیة تعد مشـكلة المشـاكل بالنسـبة للعدیـد مـن الطلبةالدراسیة لهؤالء الط

جهـــون عجـــزا فـــي تحصـــلیهم لمـــادة الریاضـــیات ، ویواجهـــون كـــذلك . فـــالطالب یواوأولیـــاء أمـــورهم

.فضال عن تكوین اتجاه سلبي نحوهافي حقول العلوم األخرى  هاصعوبة في تطبیق
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إن الهــدف األساســي مــن تــدریس الریاضــیات بصــفة عامــة هــو المســاهمة فــي إعــداد الفــرد 

حیـــة ومـــن ناحیـــة أخـــرى للحیـــاة العامـــة بغـــض النظـــر عـــن عملـــه وتطلعاتـــه فـــي المســـتقبل مـــن نا

أخرى أثنـاء وجـوده فـي موضوعاتلمواصلة دراسة الریاضیات نفسها أو في  هالمساهمة في إعداد

، تتمثـــل فـــي أساســـیات مـــادة الریاضـــیاتبمعـــارف ریاضـــیة  هتزویـــدو  المدرســـة وبعـــد تخرجـــه منهـــا

دراســـة نحـــو ایجابیـــةتجاهـــات اتكـــوین فضـــال مـــن وٕاكســـابه المهـــارات الریاضـــیة بمختلـــف أنواعهـــا 

  ) ٢٠: ١٩٨٤خضر،( ) ٣٧: ١٩٩٢عبید، (.الریاضیات 

سـمة الثقـة بـالنفس تلعـب دورا هامـا فـي تماسـك الشخصـیة ) ان ١٩٩٦لقد اشـار قواسـمه (

وتـــرتبط بعـــدد مـــن الســـمات والعوامـــل البـــارزة كمفهـــوم الـــذات والكفایـــة االجتماعیـــة والـــتحكم بالـــذات 

سـات عدیـدة علـى أن األفـراد الـواثقین مـن أنفسـهم الذات ومركز الضبط ، ولقـد أكـدت درا هاوتوكید

مشـاركة فـي األنشـطة القدرة على حل المشـكالت و الهم أكثر فعالیة في مواجهة الظروف الطارئة و 

علـــى اآلخـــرین ، والبـــد التأكیـــد علـــى أن الثقـــة بـــالنفس لیســـت مســـألة فردیـــة االنفتـــاح االجتماعیـــة و 

لجماعـــة تمامـــا كمـــا تعمـــل علـــى تماســـك فحســـب بـــل هـــي حاجـــة اجتماعیـــة تعمـــل علـــى تماســـك ا

یتجاوز الفــــرد إلــــى المجتمــــع وســــیترك ســــشخصــــیة الفــــرد . لــــذلك فــــإن أي اضــــطراب لهــــذه الســــمة 

   )٣٨:  ١٩٩٦(قواسمة،.بصمات واضحة في مظاهر الحیاة المختلفة 

إلــى فقــدان الطالــب التــي توصــلت نتــائج العدیــد مــن الدراســات  ) هــن١٩٨٩احمــد (وأشــار

، وشــعوره بعــدم تمكنــه مــن كثیــر مــن الحقــائق الریاضــیة الســابق لــه دراســتها فــي الثقــة فــي نفســه 

سنوات سابقة خالل مراحل تعلیمه قد تكون سببا من أسباب شعوره بقدرة منخفضة في الریاضیات 

وأن هذه المادة الدراسیة صـعبة وال تتناسـب مـع قدراتـه ، وممـا یسـاعد علـى ذلـك مـن ناحیـة أخـرى 

ر فـي اختبـارات التحصـیل فـي الریاضـیات وحصـوله علـى نتـائج غیـر مرضـیة فشل التلمیـذ المسـتم

بصفة مسـتمرة ، ولعـل ذلـك یعـد مـن أسـباب معاناتـه مـن درجـات قلـق عالیـة وبمـا یجعـل اتجاهاتـه 

  ) ٢٥: ١٩٨٩أحمد،(تتسم بالسلبیة نحو الریاضیات .

فعالیـات التــي تجعــل لقـد أولــى التربویـون اهتمامــا متزایـدا فــي الســنوات األخیـرة لألنشــطة وال

الــتعلم اسـتراتیجیاتمـن الطالـب محــورا لعملیـة التعلــیم والـتعلم ، ومــن أبـرز هــذه األنشـطة اســتخدام 

التعــــاون، والــــذي یعنــــي ترتیــــب الطلبــــة فــــي مجموعــــات ، وتكلــــیفهم بعمــــل أو نشــــاط یقومــــون بــــه 

اءت بهـا الحركـة التعلم التعـاوني هـي إحـدى تقنیـات التـدریس التـي جـاذ یعدمجتمعین متعاونین . 

التربویة المعاصرة ، والتي أثبتت البحوث والدراسات أثرها اإلیجابي في التحصـیل الدراسـي للطلبـة 

 )٣٢٩: ١٩٩٩الحیلـة،ومهارات العمل الجماعي ذات األثر الكبیر في حیـاتهم الیومیـة ومسـتقبال (

Johanوأشـار (. & Martin العالقـة بـین أن مـن أهـداف الـتعلم التعـاوني هـي تحسـین1989)

ـــتعلم الـــذاتي وتكـــوین اتجاهـــات إیجابیـــة وشـــعور إیجـــابي نحـــو الدراســـة  مجموعـــة الطلبـــة وزیـــادة ال

Johan:(82.والمدرسة & Martin 1989(
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ـــة  ـــالغ بالتفـــاعالت التعلیمی ـــةورغـــم االهتمـــام الب ـــب ، التعلمی ـــم والطال ـــین المعل ، كالتفاعـــل ب

لیست هي كل أشكال التفاعل التي تحـدث فـي العملیـة وتفاعل الطالب والمادة التعلیمیة ، إال أنها

التعلیمیة ، حیث یوجد نمط ثالث من التفاعالت له تأثیر قوي على أداء الطالب داخل الصف أال 

وهــو تفاعـــل الطالــب ، الطالـــب . والــتعلم التعـــاوني إذا مـــا أحســن اســـتخدامه فــإن النتیجـــة ســـتكون 

طلبـــة ، وأمـــا الـــتعلم التعـــاوني البـــد مـــن النظـــر بعـــین إیجابیـــة علـــى العملیـــة التعلیمیـــة وتحصـــیل ال

.ستخدم التنافس الشریف بـین الطـالباالعتبار إلى استخدام التعلیم بشكل مجموعات وذلك لكي ن

  ) ٧١: ١٩٩٨عبداهللا،(

Davidsonوذكــر ( أنــه مــن الممكــن تطبیــق مجــامیع الــتعلم التعــاوني الصــغیرة 1989)

عمــل جماعــة المتعلمــین بحیویــة ســویة تیاضــیات ، حیــث علــى كــل مســتویات األعمــار لطــالب الر 

ویقوي كل شخص معرفته الریاضیة وكفاءته ، كما تزید المتعة لدیه.كما أضاف إلى مكانـة الـتعلم 

حــل التعــاوني فــي تطــویر تــدریس الریاضــیات ، وكــان التركیــز علــى اســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي

فضـال بعض المشـكالت التـي تـواجههم فـي الـتعلم ، اختالف التحصیل البارزة بین الطلبة و مشكلة

Davidson).إلى حاجة الطلبة إلى نوع من التعزیز  عن ,1989:76)

Suttonوأشار ( إن المشاركة هي تجارب شخصیة في التطور ووسیلة في طرق 1992)

التعلم التعاوني في صـف الریاضـیات ، حیـث أن الحضـور فـي الصـف عـن طریـق المشـاركة هـي 

مشـاركة و لبـدء فـي البنـاء الجمـاعي وتعلـیم المهـارات الجماعیـة كمـا یعـزز مـن نتـائج التعلـیم طرق ا

89(الطالب الفعالـة واتصـال الطـالب فیمـا بیـنهم والتفكیـر علـى مرحلـة عالیـة وحماسـة المـدرس.

:Sutton ,1992(

حـور إن االتجاهـات الحدیثـة فـي تـدریس الریاضـیات تـدعو إلـى تممما تقدم یرى البـاحثون 

العملیة التربویة حول المتعلم وٕاعطائه دورا فـاعال فـي العملیـة التعلیمیـة وذلـك مـن خـالل مشـاركته 

فــــي األنشــــطة الصــــفیة المتنوعــــة وتدریبــــه علــــى حــــل المشــــكالت والتكیــــف االجتمــــاعي والتعاضــــد 

أهـداف تـدریس الریاضـیات مـا تؤكـدهوالتعاون اإلیجابي مع زمالئه داخل الصـف وخارجـه ، وهـذا 

تـدریس الریاضـیات واقع إن في حین شخصوا تحقیقها في الجوانب المعرفیة والوجدانیة والمهاریة و 

الزال مقتصــرا علــى الجوانــب المعرفیــة فقــط المتوســطة والثانویــة فــي مدینــة الموصــل فــي المــدارس 

اسـتخدام الطرائـق التدریسـیة التقلیدیـة التـي تركـز علـى جعـل المـدرس / المدرسـة محـورا فضًال عن

إشــاعة جــو مــن ،فضــال عــن وأخــذ المالحظــات التلقــيللعملیــة التعلیمیــة ودور الطالــب / الطالبــة 

 همبیــنفیمــاالتنــافس الفــردي بــین الطلبــة وهــذا ممــا یــؤثر ســلبا علــى التــرابط االجتمــاعي والتعــاون

وجـاء ذلـك مـن خـالل زیـاراتهم مستقبال .تهمعلى شخصیسلباینعكس،واهتزاز ثقتهم بأنفسهم مما

لمتكــررة للمــدارس برفقــة طلبــة الصــف الرابــع فــي قســمي الفیزیــاء والریاضــیات كلیــة التربیــة خــالل ا

وا من خالل اإلطالع على سجل درجات شخصكمادروس المشاهدة من برنامج التربیة العملیة .

أن هنـاك تـدنیا فـي تحصـیل أیضـاالطالبات في مادة الریاضیات في المدارس المتوسطة والثانویـة
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لـدیهم ممـا ولـدتهاوأنهـم یعـانون مـن دراسـفي هذه المادة الریاضیاتالمتوسطالصف الثانيطلبة

وكانـت اكثـر حــدة زعزعـة ثقـتهم بأنفسـهم فـي دراسـة هـذه المـادة والنجـاح فیهـا  و هافـي تحصـیل اقلقـ

م لهـــذه المشــــكلة مـــن خـــالل اســــتخدامهوضـــع حــــال مقترحـــا  ونالبـــاحثارتــــأى لـــذا .عنـــد الطالبـــات

 نثقـتهوتنمیـةفـي الریاضـیات الطالبـاتالتعلم التعـاوني مـن أجـل زیـادة تحصـیل یتین منأستراتیج

مــا تــأثیر اســتخدام اســتراتیجیتي الــتعلم بالســؤال األتــي :مشــكلة البحــث،وبــذلك حــددت  نبأنفســه

)) فـي تحصـیل STAD) وتقسیمات تحصیل مجامیع الطلبة (TGTالتعاوني (مباراة ألعاب المجامیع (

  ؟نبأنفسه نثقتهوتنمیة ف الثاني المتوسط في مادة الریاضیات طالبات الص

ھدف البحث :
ــتعلم التعــاونيإســتراتیجیتيالبحــث التعــرف علــى أثــر اســتهدف مبــاراة ألعــاب المجــامیع ال

)TGT) وتقســـیمات تحصــــیل مجــــامیع الطلبــــة (STAD فـــي تحصــــیل طالبــــات الصــــف الثــــاني (

بأنفسهن .في مادة الریاضیات وتنمیة ثقتهنالمتوسط 

الرئیسیتین:البحث  تافرضی
طالبـــات تحصـــیلبـــین متوســـط )٠,٠٥عنـــد مســـتوى داللـــة (ال یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة .١

.في مادة الریاضیات(التجریبیة االولى،التجریبیة الثانیة،الضابطة)الثالثالبحث مجموعات 

طالبــات ثقــة تنمیــةبــین متوســط  )٠,٠٥عنــد مســتوى داللــة (ال یوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائیة.٢

.بأنفسهن(التجریبیة االولى،التجریبیة الثانیة،الضابطة)الثالثالبحث مجموعات 

وقد انبثقت من كل فرضیة رئیسیة ثالث فرضیات فرعیة ضمنیة .

حدود البحث : 
یتحدد البحث بطالبات الصف الثاني متوسط مـن الناجحـات فقـط فـي المـدارس المتوسـطة 

  ) .٢٠٠١ـ٢٠٠٠وصل للعام الدراسي (في مدینة المللبنات 

تحدید المصطلحات :
Cooperativeالتعلم التعاوني : اوال  Learning

Slavin( هعرفــ.١ نــه یشــیر إلــى تقنیــات صــفیة ینشــغل مــن خاللهــا الطلبــة بنشــاطات 1980)

تعلیمیـة مــن مجموعــات صــغیرة ، ویتلقـون مــن خاللهــا تعزیــزا أو تقـدیرا مســتندا إلــى أدائهــم فــي 

Slavin,1980:3015)( "عاتمجمو 
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أنـه أسـلوب فـي تنظـیم الصـف بحیـث یقسـم الطـالب إلـى مجموعـات ") ١٩٩٢ه مطـر ، (تعرف.٢

صغیرة غیر متجانسة یجمعها هدف مشترك وهو إنجـاز المهمـة المطلوبـة مـع تحمـل مسـؤولیة 

  )٢٠٠: ١٩٩٢(مطر،"تعلمهم وتعلم زمالئهم

ل تقسـیم الطـالب إلـى مجموعـات صـغیرة أنه تنظیم زمـري مـن خـال ")١٩٩٥، ( دعرفه القاعو .٣

تضــم كــال منهــا مختلــف المســتویات التحصــیلیة ویتعــاون طــالب المجموعــة الواحــدة فــي فهــم 

، ویتلقــون لة والقیـام باألنشـطة ذات العالقـةالحقـائق والمفـاهیم والتعمیمـات واإلجابـة علـى األسـئ

، إیمانـا بأنـه مجموعتهكل طالب مسؤوال عن نجاح المساعدة من بعضهم مباشرة بحیث یكون

   . )١٣٧:١٩٩٥(القاعود،"ینبغي على المجموعة أن تعمل لتحقیق هدف مشترك

ثانیا : استراتیجیات التعلم التعاوني:

Teamمباراة ألعاب المجامیع :استراتیجیة  .أ Games Tournament (TGT)

Slavinعرفهــا (.١ یة ، وعــدد أعضــاء تعتمــد علــى الــدورات األســبوعأنهــا اســتراتیجیة"1980)

) ، یتنـافس الطـالب هنـا مـع طـالب مجموعـات دوریـة أخـرى ویحـرزون ٥ـ٤المجموعة الواحدة (

نقاطا تسجیل فریقهم ، والمنافسة تسجل بجـداول دوریـة مـع تحصـیل الطلبـة األكـادیمي ، الفـائز 

في كل دورة یحصل على سـت نقـاط لمجموعتـه ، والمنافسـون یتشـابهون فـي مسـتوى التحصـیل 

."الفریق الفائزویكافأعضاء كل الطلبة فرصا متساویة للنجاح أل

)315:(Slavin, 1980

أن أسـاس عمـل هـذه الطریقـة هـو أن یعمـل الطلبـة معـا فـي مجموعـات ") ١٩٩٣الشیخ ( هاعرف.٢

ـــ٤كـــل منهـــا مـــن ( نغیـــر متجانســـة تحصـــیلیا ، تتكـــو  یقـــوم أفـــراد كـــل مجموعـــة ) أعضـــاء .٥ـ

قان المحتـوى واالسـتعداد للمسـابقات بـین الفـرق ، وبعـد أن یقـوم بمساعدة بعضهم بعضا على إت

المعلـم بعــرض المــادة التــي ســیتم تعلمهــا ، یقــوم أفــراد المجموعــة الواحــدة بالعمــل معــا فــي دراســة 

أوراق العمــل المعــدة ودراســة المــادة ومناقشــتها ، كمــا یختبــر بعضــهم بعضــا لتقیــیم مــدى إتقــانهم 

(اوني بهذه الصیغة حتى وقت المسابقة للمادة ، ویستمر التعلم التع    )٤: ١٩٩٣، الشیخ "

ـــدورات األســـبوعیة ، ینـــاقش الطـــالب مـــع طـــالب ") ١٩٩٥عرفهـــا القبیـــل (.٣ ـــى ال أنهـــا تعتمـــد عل

مجموعــــات أخــــرى ویحــــرزون نقاطــــا تســــجیل لفــــریقهم . والمناقشــــة تســــجل بجــــداول دوریــــة مــــع 

لى ست نقاط لمجموعته ، المنافسون تحصیل الطلبة األكادیمي ، الفائز في كل دورة یحصل ع

یتشــابهون فــي مســتوى التحصــیل (الضــعاف مــع بعضــهم واألقویــاء مــع بعضــهم) ألعضــاء كــل 

الطــالب فــرص متســاویة للنجــاح ، ویكافــأ الفریــق الفــائز ویمكــن تطبیــق هــذا النظــام علــى معظــم 

  ) . ٨٥:١٩٩٥القبیل ، ("المستویات والمواضیع

ف اإلجرائي : ـالتعری
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وب في تنظیم طالبـات صـف الثـاني متوسـط فـي مـادة الریاضـیات مـن خـالل تقسـیمهم هو أسل

) طالبـــة ، وبعـــد أن تقـــدم مدرســـة ٥ــــ٤إلـــى مجموعـــات غیـــر متجانســـة تحصـــیلیا تضـــم كـــال منهـــا (

الریاضــیات موضــوع الــدرس توضــح المجموعــة طبیعــة المبــاراة والمهــام التعلیمیــة المطلوبــة مــنهن 

ر والعمل بین أفراد المجموعة التعاونیة الواحدة ثـم تعلـن المدرسـة إنجاز حیث تعطى فرصة للتحاو 

عن بدء المباراة وعلى مستوى النظراء بین المجموعات . وتحسب درجة الطالبة المتسابقة كدرجـة 

للمجموعة ككل وهكذا تستمر المباراة لمهمات تعلیمیة وطالبات أخریات .

استراتیجیة تقسیمات تحصیل مجامیع الطلبة .ب

Student Teams Achievement Division (STAD).

Slavinعرفهــا (.١ ) أعضــاء فــي كــل مجموعــة ویــتم ٥ـــ٤أنهــا اســتراتیجیة مكونــة مــن ("1980)

) دقیقـــة یجریهــا الطــالب بعـــد ١٥تقســیم الطــالب عـــن طریــق امتحانــات مـــوجزة بســیطة لمــدة (

ســجیالت فریــق باســتخدام الدراســة فــي فــرقهم . ویــتم ترجمــة تســجیالت االمتحــان المــوجز إلــى ت

نظام یدعى (تقسیمات التحصیل) وتـتم مقارنـة سـجالت االمتحـان المـوجز ألعلـى سـتة طـالب 

"ضمن أداء سابق وأعلى من یسجل في هذه المجموعة یحصل على ثمانیة لفریقه أو لفریقها 

)slavin,1980: 320. (

Thomasعرفها (.٢ & Jere لعـاب الفـرق مـن حیـث أنها صیغة بسـیطة لطریقـة دورة أ"1988)

ـــف هـــذه الطریقـــة عـــن  احتـــواء كـــل مجموعـــة علـــى طـــالب غیـــر متجانســـین تحصـــیلیا أو تختل

ســــابقتها فــــي اعتمــــاد طــــرق االختبــــار القصــــیر بــــدال مــــن األدوار والمســــابقات ، حیــــث تتــــرجم 

عالمــات االختبــار بصــیغة نقــاط لكــل مجموعــة فتحســب عالمــات الطــالب فــي كــل مجموعــة ، 

مجوعـــة ، أي أن عالمـــة الفــرق اإلجمالیـــة ، تعتمـــد علــى عالمـــات طلبـــة وتحــول إلـــى نشــاط لل

."الفریق في االختبار والمجموعة التي تحصل على عالمات أكثر تكون هي الفائزة

)4:Thomas & Jere, 1988(

فرق تعلیمیة مكونة من أربعة طـالب خلـیط مـن مسـتوى اإلنجـاز  ") وهي١٩٩٥عرفها القبیل (.٣

المعلـــم هنـــا یقـــیم الـــدروس ، الطـــالب یعملـــون بفـــرق ویســـاعدون بعضـــهم الجـــنس ، الجنســـیة ،

البعض ، یعمل للطالب امتحانات قصـیرة ال یسـمح بالتعـاون أثنـاء عمـل االمتحانـات القصـیرة 

  . ) ٨٩:  ١٩٩٥(القبیل،"، ویمكن تطبیقه على معظم المستویات والمواضیع

التعریف اإلجرائي : 

ف الثاني متوسط في مادة الریاضـیات مـن خـالل تقسـیمهم صطالبات الهو أسلوب في تنظیم 

) طالبـة ، و تقـدم مدرسـة الریاضـیات٥ــ٤( هاإلى مجموعات غیر متجانسة تحصیلیا تضم كال من

تعطــى فرصــة  او هــاتوضــح طبیعــة المهــام التعلیمیــة المطلوبــة مــنهن إنجاز و موضــوع الــدرس فیهــا
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الواحـــــدة ، ثــــم تعلــــن عــــن بــــدء المنافســــة بـــــین للتحــــاور والعمــــل بــــین أفــــراد المجموعــــة التعاونیــــة 

، وتـــتم حـــدىعلـــى  ةختبـــر كـــل طالبـــت) دقیقـــة ١٥المجموعـــات عـــن طریـــق اختبـــار قصـــیر لمـــدة (

مقارنة أعلى ستة طالبات ضمن أداء سابق ، وتكسب أعلى من تسجل من الطالبات ثمانیة نقـاط 

خـرى ولطالبـات ضـمن مسـتویات ثم التي تلیها ستة نقاط وهكذا تستمر المنافسة لمهمات تعلیمیـة أ

أخرى .

Self-Confidenceالثقة بالنفس ثالثا:

عرفها كل من:

) "ســمة مــن ســمات تكامــل شخصــیة الفــرد تتمثــل باتجــاه الفــرد نحــو ذاتــه ونحــو ١٩٨٦بــدراني،( .١

  )٢٧: ١٩٨٦االخرین وأیمانه بقابلیاته الخاصة"(البدراني،

ر معهــا الفــرد بالكفــاءة والقــدرة علــى مواجهــة )"هــي ســمة شخصــیة یشــع١٩٩٦قواســمه والفــرح(. ٢

الصــعاب والظــروف المختلفــة مســتخدما أقصــى مــا تتیحــه لــه أمكانیاتــه وقدراتــه لتحقیــق أهدافــه 

  )٣٧: ١٩٩٦المرجوه"(قواسمه والفرح،

التعریف اإلجرائي :أما 

المشاعر المتولدة في نفوس طالبات الصـف الثـاني متوسـط والتـي یعبـرن فیهـا عـن ذاتهـن 

ابلیتهن الخاصــة فــي القــدرة والكفــاءة علــى مواجهــة الصــعاب وحــل المشــكالت واالعتمــاد علــى وقــ

النفس من دون خوف أو تـردد أو شـعور بـالنقص .ویقـاس ذلـك مـن خـالل اسـتجابتهن لكـل فقـرات 

مقیاس الثقة بالنفس.

:دراسات سابقة 
ـــع البـــاحثون علـــى العدیـــد مـــن الدراســـات الســـابقة التـــي تضـــمنت اســـترات یجیات الـــتعلم اطل

التعاوني فـي مـادة الریاضـیات والمـواد العلمیـة االخـرى فضـال عـن الدراسـات التـي تضـمنت متغیـر 

الثقة بالنفس وقد ارتؤا الباحثون عرضها في محورین على النحو التالي :

�ΓΩΎѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϓ�ϲϧϭΎѧѧѧόΗϟ�ϡϠόΗѧѧѧϟ�ΕΎϳΟϳΗέΗѧѧѧγ�ΕѧѧѧϟϭΎϧΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧγέΩϟأوال.
الریاضیات:

Williamsدراسة  .١ (1989).

استراتیجیات التعلم التعاوني في تحسین تحصـیل الطلبـة عن فاعلیةتعرف الدراسة هدفت

) طالبا في الدراسات العلیا المرحلة ١٦٥تكونت عینة الدراسة من ( . هنحو  همفي الجبر و اتجاهات

وكاآلتي :موعاتإلى ثالث مج ت، قسمالباماالثانیة في 
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.STADراتیجیة تقسیمات تحصیل المجامیع الطلبة (المجموعة األولى : درست باست (

.TGTالمجموعة الثانیة : درست باستراتیجیة مباراة ألعاب المجامیع ( (

المجموعة الثالثة : درست بالطریقة االعتیادیة .

أظهرت النتائج ما یلي : و

لحة التحصــیل لمصــأن هنــاك فــرق دال إحصــائیا بــین المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فــي 

، في حین لم یكن هناك فرق دال إحصائیا بین المجموعتین التجریبیـة والضـابطة فـي التجریبیتین

Williams(نحو مادة الجبراالتجاهات  ,1989: 3611-A. (

  ) ١٩٩٢دراسة خندقجي ( .٢

لتعرف على أثر التعلم التعاوني في التحصیل في مادة الریاضیات مقارنـة اهدفت الدراسة 

) طالبا مـن طلبـة الصـف العاشـر األساسـي فـي ٧٢تكونت عینة الدراسة من (التقلیدیة .بالطریقة

وزعت على مجموعتین تجریبیة وضابطة .مدینة أربد 

إن هناك فرق دال إحصائیا في تحصیل طلبـة الصـف العاشـر األساسـي النتیجة أظهرت و 

  ) ٢٥٠ـ٢٤٩: ١٩٩٢،خندقجي ولمصلحة المجموعة التجریبیة(في مادة الریاضیات

Hardingدراسة  .٣ & Fletcher (1994).

لتعـــــرف علـــــى فعالیـــــة االختالفـــــات فـــــي التعلـــــیم المشـــــترك فـــــي صـــــفوف لهـــــدفت الدراســـــة 

) طالبـا وطالبـة فـي جامعـة ١٥٤تكونـت عینـة الدراسـة مـن () فـي التحصـیل .RDSالریاضیات (

ســت بالطریقــة التعاونیــة وأخــرى تقســیم الطلبــة إلــى أربعــة مجــامیع منهــا در تینســي التقنیــة ، وقــد تــم

:االتیةأظهرت النتائج  ودرست بالطریقة االعتیادیة 

عــدم وجـــود فـــرق دال إحصـــائیا بـــین المجموعـــات التـــي درســـت بالطریقـــة التعاونیـــة مقارنـــة 

بالمجموعات التي درست بالطریقة االعتیادیة في التحصیل

Harding & Fletcher, 1994:ERIC)(

,Trewelدراسة  .٤ et al (1994).

هـدفت الدراســة إلـى التعــرف علــى أثـر الــتعلم التعـاوني ومالئمــة طریقــة تدریسـه فــي منــاهج 

) طالبـا ذوي مسـتویات مختلفـة ، وقـد ٦٠٠تكونت عینـة الدراسـة مـن (الریاضیات في التحصیل .

قلیدیـة . تم تقسیمهم إلى مجامیع منها درست بطریقة التعلم التعـاوني واألخـرى درسـت بالطریقـة الت

:االتیةأظهرت النتائج  و
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أن هنــاك فــرق دال إحصــائیا فــي تحصــیل الطلبــة الــذین درســوا ضــمن المجــامیع التعاونیــة 

ــتعلم التعــاونيمقارنــة بالطلبــة الــذین درســوا ضــمن المجــامیع التقلیدیــة فــي التحصــیل  ولمصــلحة ال

Trewel,J,etal1994:ERIC)(

بالنفس:الدراسات التي تناولت الثقة .ثانیاً 
  ) .١٩٨٨دراسة السلطاني ( .١

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى الثقـــة بـــالنفس لـــدى المـــراهقین وعالقتهـــا بنـــوع معاملـــة 

) طالبـــا مـــن طلبـــة الصـــف الثالـــث ١٠٠٠تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن (الوالـــدین لهـــم كمـــا یرونهـــا .

ألغراض دراسته ، األدنى متوسط في المدارس النهاریة في مدینة بغداد . واستخدم الباحث أداتین

مقیاس الثقة بالنفس ، والثانیة أداة لتمییز نوع معاملة الوالدین 

  ) .١٩٩٤دراسة بولص ( .٢

ـــالنفس لـــدى الطـــالب وعالقتهـــا بالتحصـــیل الدراســـي . ـــى قیـــاس الثقـــة ب هـــدفت الدراســـة إل

الباحــث ) طالبــا مــن طــالب الصــف الثالــث المتوســط . واســتخدم٣٠٠تكونــت عینــة الدراســة مــن (

ألغـراض دراســته مقیـاس الثقــة بـالنفس وكــذلك اعتمـاد درجــات امتحـان البكالوریــا لمعرفـة التحصــیل 

الدراسي للطالب . أظهرت النتائج ما یأتي :

وجــود فــرق دال إحصــائیا فــي الثقــة بــالنفس لــدى الطــالب وكــذلك وجــود عالقــة بــین الثقــة 

بالنفس والتحصیل الدراسي 

  ) .١٩٩٩دراسة النوري ( .٣

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر بعـــض األلعـــاب التعلیمیـــة فـــي تنمیـــة الثقـــة بـــالنفس 

وعالقتها بالتحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة .

) تلمیــذ وتلمیــذة مــن تالمــذة الصــف الخــامس االبتــدائي فــي ٢٠تكونــت عینــة البحــث مــن (

ســموا التالمیــذ إلــى مجمــوعتین إحــداهما تجریبیــة مدرسـة بابــل االبتدائیــة فــي محافظــة بغــداد . وقـد ق

) تالمیــذ . وقــد اســتخدمت الباحثــة ألغراضــها ١٠) تالمیــذ واألخــرى ضــابطة ضــمت (١٠ضــمت (

دراستها ثـالث أداة هـم مقیـاس الثقـة بـالنفس واختبـار تحصـلي وبرنـامج إرشـادي باسـتخدام األلعـاب 

التعلیمیة . أظهرت النتائج ما یأتي :

ل إحصائیا بین درجات تالمـذة المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة ال یوجد فرق دا

على مقیاس الثقة بالنفس والتحصیل 
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  ) .٢٠٠٠دراسة السالم ( .٤

هـدفت هـذه الدراسـة فـي معرفـة أثـر توكیـد الـذات فـي تنمیـة الثقـة بـالنفس لطـالب المـدارس 

ا عشـــوائیا مـــن طـــالب المرحلـــة ) طالـــب والـــذین اختیـــرو ٣٠تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن (المهنیـــة. 

األولـــى مـــن ثانویـــة عجلـــون المهنیـــة الشـــاملة ، وقـــد اســـتخدمت الباحثـــة أداتـــین ألغـــراض دراســـتها 

األولى مقیاس الثقة بالنفس من إعداد الباحثة والثاني برنامج إرشادي أعد لهـذا الغـرض . أظهـرت 

النتائج ما یأتي :

الرغبــة لــدى طــالب تولیــدبــالنفس ، وفــي أن برنــامج توكیــد الــذات أســهم فــي تنمیــة الثقــة

المدارس المهنیة .

مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة في كال المحورین استخرج الباحثون المؤشرات والـدالالت 

آالتیة:

الدراسات التي تناولت التعلم التعاوني: .أوال

  الهدف :  .١

الســـابقة فـــي هـــذا المحـــور التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام الـــتعلم اســـتهدفت جمیـــع الدراســـات

التعاوني في التحصـیل ، فـي حـین تناولـت بعـض الدراسـات متغیـرات أخـرى كاالتجاهـات كدراسـة: 

)Williams, (1988

أما البحث الحالي فیستهدف التعرف على أثر استخدام استراتیجیتین من الـتعلم التعـاوني 

تحصیل والثقة بالنفس لدى طلبة الثاني المتوسط .في مادة الریاضیات في ال

العینة : .٢

على النحو اآلتي :هذ المحورمعلومات عینة دراساتحثوناستعرض البا

المرحلة الدراسیةالجنسالعددالدراسة

١.Williams, الدراسات العلیاذكور وٕاناث1988١٦٥

الصف العاشرذكور١٩٩٢٧٢خندقجي .٤

٥.Harding & Fletcher , المرحلة الجامعیةذكور وٕاناث1994١٥٤

٦.Trewel, et al -ذكور وٕاناث1994١٥٤

أما البحث الحالي فستتكون عینته من طالبات الصف الثاني متوسط .
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  األداة :  .٣

اســتخدمت جمیـــع الدراســـات الســـابقة اختبـــارا تحصـــیلیا ، كمـــا اســـتخدمت بعـــض الدراســـات 

,Williamsكدراسة (ألتحصیلياس االتجاهات إضافة إلى االختبار السابقة مقی و ، أما 1988)

الثقة بالنفس .مقیاس و  يتحصیل:اختبارالبحث الحالي فسیتناول أداتین هما

:الدراسات التي تناولت الثقة بالنفس.ثانیا

  الهدف :  .١

) ١٩٩٤بـولص ،( ) و ١٩٨٨استهدفت الدراسات الوصفیة كدراسة كل من السـلطاني ،( 

في المتغیرات األخرى قیاس الثقة بالنفس والتعرف على العالقة بینها وبین بعض  )٢٠٠٠السالم( و

نفسلعاب التعلیم في تنمیة الثقة بالالنوري تعرف أثر األ ةحین هدفت دارس

العینة :. ٢

على النحو اآلتي :هذا المحور معلومات عینة دراسة  وناستعرض الباحث

المرحلة الدراسیةالجنسالعددالدراسة

الثالث متوسط ذكور١٠٠٠)١٩٨٨السلطاني ، (.١

الثالث متوسط ذكور٣٠٠)١٩٩٤بولص ، (.٣

الخامس االبتدائي ذكور وٕاناث٢٠)١٩٩٩النوري ، (.٨

األول ثانويذكور٣٠)٢٠٠٠السالم (

  األداة : .٣

فضَال عن أدوات أخرىمحور بمقیاس الثقة بالنفس .تمثلت أداة البحث في جمیع دراسات هذا ال

إجراءات البحث :
قام الباحثون بعدد من اإلجراءات وعلى النحو األتي:غرض تحقیق هدف البحثل

:التصمیم التجریبي 
وكمـا موضـح فـي الـذي یطلـق علیـة المجموعـات المتكافئـةالتصمیم التجریبي وناعتمد الباحث

   )١(الشكل 
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اختبار بعديالمتغیر المستقلختبار قبلياالمجموعات

التجریبیة األولى

الثقة بالنفس

التعلم التعاوني إستراتیجیة 

)(TGT
التحصیل

الثقة بالنفس
التعلم التعاوني إستراتیجیة التجریبیة الثانیة

(STAD)

الطریقة االعتیادیةالضابطة

  )١شكل (

  يم التجریبالتصمی

قــد المتغیــرات التــي عــدد مــنهیئــة ثــالث مجموعــات متكافئــة فــي تویتطلــب هــذا التصــمیم 

آذ تـدرس مجموعتـان .،تنمیة الثقـة بـالنفس)تین (التحصـیل فـي الریاضـیاالتـابعینتؤثر في المتغیـر 

فــــي حــــین تــــدرس الثالثــــة منهــــا بالطریقــــة (STAD,TGT)منهــــا بإســــتراتیجیتي الــــتعلم التعــــاوني 

االعتیادیة .

عینة البحث :
) طالبــة مــن طالبــات الصــف الثــاني فــي متوســطة الشــام للبنــات ١٠٢البحــث بـــ (تمثلــت عینــة

اختیرت قصدیا من مجتمع البحث وذلك:). ٢٠٠٢ـ٢٠٠١للعام الدراسي (

لتعاون إدارة المدرسة في تطبیق البحث  .١

حتواء المدرسـة علـى ثـالث صـفوف للثـاني المتوسـط ورغبـة مدرسـة المـادة بتقـدیم الـدرس وفقـا .  ٢

عینـة علـى ثـالث ال ونالبـاحث وزعوقـد ات اإلستراتیجیتین فضال عن طریقتهـا االعتیادیـة ، لخطو 

) طالبة في المجموعة الثانیة ، و ٣٢، و ( األولى) طالبة في المجموعة ٣٥مجموعات بواقع (

المجموعـات عشـوائیا ثم وزعت.بعد استبعاد الراسبات منهن) طالبة في المجموعة الثالثة٣٥(

.ومثلت كل منها شعبة دراسیةات البحث الثالثعلى مجموع

:تكافؤ المجموعات 
تكــافؤ مجموعــات  ونالبــاحثعلــى الــرغم مــن التوزیــع العشــوائي إلفــراد عینــة البحــث اجــري

  :) ١الموضحة في الجدول (المتغیرات عدد من في إحصائیا البحث الثالث 
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  )١جدول (

الذكاء والمعدل العام والدرجة في مادة المتوسط الحسابي لمجموعات البحث الثالث في

.الریاضیات ودرجة الثقة بالنفس (القبلي) للطالبات 

المتغیرات
الوسط الحسابي

الضابطةالتجریبیة الثانیةالتجریبیة األولى

٨٤.٦٥٨٥.٨٧٨٤.٩٤الذكاءحاصل

٧٤.٤٨٧٧.١٥٧٣.٨المعدل العام

٦٢.٢٥٦٦.٣٧٦٣.٥٤درجة مادة الریاضیات

٥٢.٤٢٥٠.٤٢٥٢.٥٤درجة الثقة بالنفس (القبلي)

یظهــــر مــــن الجــــدول أن هنـــــاك تقــــارب فــــي متوســــطات مجموعـــــات البحــــث الــــثالث فـــــي 

التأكد إحصـائیا مـن  احاولو  ونالمتوسطات إال أن الباحثهذه المتغیرات وٕانه على الرغم من تقارب 

،  ٠.٦٢(محسـوبة عنـد كـل متغیـر(ف) الذلك باستخدام تحلیل التبـاین األحـادي وقـد أظهـرت قـیم 

عنـد مسـتوى  )٣.١٢الجدولیـة (الفائیـة ) على التوالي إنها أقل من القیمة ٠.٤٢،  ٠.٧١،  ١.٠٥

ــــة ( ــــرق ذو داللــــة إحصــــائیة بــــین وهــــذا  )٩٩,٢) ودرجــــة حریــــة(٠.٠٥دالل یعنــــي انــــة ال یوجــــد ف

.في هذه المتغیراتتكافؤهایدل على مجموعات البحث مما 

:أداتي البحث 
تطلب ذلك استخدام أداتین هما : نوفرضیتیه الرئیسیتیهدف البحث تحقیقلغرض 

اختبار تحصیلي في مادة الریاضیات :-أ
نظرا لعدم وجود اختبار تحصیلي مقنن للبیئة العراقیة في مـادة الریاضـیات للصـف الثـاني 

المتوسط أعد الباحثون اختبار تحصیلي وفق الخطوات االتیة:

محتوى المادة الدراسـیة والمحـددة بالفصـلین الدراسـیین الثـاني والثالـث مـن كتـاب  نالباحثو حلل.١

لتحدیـد عـدد الحصـص الدراسـیة المقـررة لكـل الریاضیات المقرر للصف الثاني المتوسط وذلـك

.منهما

) غرضــا ســلوكیا ومصــنفة ٤٥مجموعــة مــن األغــراض الســلوكیة بلــغ عــددها (البــاحثونصــاغ.٢

.مستویات التذكر واالستیعاب والتطبیقولل ال المعرفيللمجحسب تصنیف بلوم

واألغــــراض الســــلوكیة لكــــل ،كــــل فصــــل دراســــيمســــتوى التركیــــز لمحتــــوى ناســــتخرج البــــاحثو .٣

) موضـوعیة ٢٧( منهـا) فقـرة ٣٠مكـون مـن (اختبـارا تحصـیلیاً  واوفي ضوء ذلك أعـد.مستوى
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محـددة اإلجابـة مقالیـه) فقـرة ٣(والمطابقـة و ،خطـأالصـح و الو  ،ختیار مـن متعـدداال من نوع

في جدول المواصفات ومستویاتها و أعداهاوكما موضحة 

ألتحصیليجدول المواصفات لالختبار 

المحتوى
عدد 

الحصص

نسبة 

التركیز

مجموع المستویات

الفقرات 

١٠٠%  

التذكر 

٣٣%  

االستیعاب 

١٧%  

التطبیق 

٥٠%  

ة الفصل الثاني العالق

، النعكاسیةوالتطبیق، العالقة ا

خاصیة التناظر

١٤  ٧  ٢  ٥  %٤٧  ١٤  

الفصل الثالث ، األعداد 

النسبیة ، جمع األعداد 

النسبیة ، قسمة األعداد 

النسبیة ، الجذور

١٦  ٨  ٣  ٥  %٥٣  ١٦  

  ٣٠  ١٥  ٥  ١٠  %١٠٠  ٣٠  عدد الحصص الكلي

صدق االختبار:
غته األولیــة لالختبــار التحصــیلي وذلــك بعرضــه بصــیصــدق المحتــوىالبــاحثون مــن تحقــق

والكتــاب المنهجــي المقــرر ،مــع قائمــة األغــراض الســلوكیة المحــددة بفقراتــه مــع جــدول المواصــفات

في مجـال علـم للریاضیات لطلبة الثاني المتوسط على لجنة محكمة من ذوي الخبرة واالختصاص

، وذلـك الریاضـیات ومدرسـة المـادة  يالنفس التربوي وطرائق تدریس الریاضیات والعلوم اختصاص

لغــرض التحقــق مــن صــحة وســالمة صــیاغة الفقــرات ومــدى مناســبتها للمســتوى الــذي تقیســه ، وقــد 

وقـد حصـلت جمیـع من عدمهافأكثر معیارا لصالحیة الفقرات  %)٨٠(اتخذ الباحثون نسبة اتفاق 

الفقرات على هذه النسبة فأكثر.

:التحلیل اإلحصائي للفقرات
تطالعیة البـاحثون علـى عینـة اسـاالختبـار طبقـة قـراتلغرض إیجاد التحلیل اإلحصائي لف

:منها اآلتي وااستخرجو طالبة من متوسطة الحدباء للبنات ،  )٤٠(من مجتمع البحث مكونة من

معامل السھول للفقرات :.١
استخرج الباحثون معامل السهولة لفقرات االختبار بنوعیها الموضوعي والمقالي وقد بلغت 

،فقرتــان ال) فــي حــین ســقطت ٠.٨٠ـــ٠.٢٠) فقــرة منــه المــدى المقبــول (٢٨(لـــقــیم معامــل الســهولة 
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خارج المدى المقبول وبـذلك عـدة غیـر وخما ) ١٥,٠ ، ١٤,٠ا ( معامل سهولتهمابلغ إذ)٢١ـ١٦(

  .ناتمناسب

معامل التمییز :.٢
من ) فقـرة منهـا ضـ٢٨( استخرج البـاحثون القـوة التمییزیـة لفقـرات االختبـار قـد تراوحـت قـیم

 إذ) فـي معامـل التمییــز ١٦،٢١فـي حـین ســقطت الفقرتـان نفسـها () فـأكثر٠.٢٥المـدى المقبـول (

.قیمتها دون المدى المقبولبلغت

ثبات االختبار:.٣
اســتخرج البــاحثون ثبــات االختبــار باســتخدام معادلــة كرونبــاخ_ إلفــا وذلــك الحتوائــه علــى 

وتعد مثل هذه النسبة مناسبة لالختبـارات الصـفیة )٠.٧٧(بعض الفقرات المقالیة وقد بلغت قیمته

) فقرة.٢٨عیر المقننة ، وبذلك عد االختبار صالحا للتطبیق بصیغته النهایة مكون من (

مقیاس الثقة بالنفس ..ب
) للمرحلـة المتوسـطة ، ١٩٨٦ (اعتمد الباحـث علـى مقیـاس الثقـة بـالنفس المعـد مـن قبـل البـدراني 

) سلبیة.٤٢) إیجابیة (٤١) فقرة بواقع (٨٣( حیث یتكون المقیاس من

صدق المقیاس :
الصدق الظـاهري للمقیـاس وذلـك مـن خـالل عرضـه علـى لجنـة محكمـة  وناستخرج الباحث

من ذوي االختصاص في مجال علم النفس التربـوي والتربیـة لغـرض بیـان صـالحیة المقیـاس. وقـد 

ول فقرات المقیاس وقد حصلت فقرات المقیاس) معیارا لقب%٨٠نسبة اتفاق الخبراء ( ونعد الباحث

تحقق صدقة الظعلى هذه النسبة وأكبر وبذلكجمیعها

ثبات المقیاس :
إذ طبـق علــىأسـلوب إعـادة االختبـار  ونالبـاحثاعتمـد لغـرض التحقـق مـن ثبـات المقیـاس 

عـد ) وب٢٠/٩/٢٠٠٠) طالبة مـن متوسـطة الحـدباء للبنـات فـي (٤٠مكونة من (عینة استطالعیة

انقضاء مدة أسبوعین أعید تطبیق االختبار مرة ثانیة على العینة نفسها ، وبتطبیق معادلة ارتبـاط 

عـد المقیـاس صـالحا لالسـتخداموبـذلك) وهو معامل ثبات جید٠.٨٠بیرسون بلغ معامل الثبات (

..بصیغته النهائیة
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:تنفیذ التجربة 
درســــة مــــادة الریاضــــیات بموجــــب مــــن قبــــل م) ،٨/١٠/٢٠٠٠تــــم تنفیــــذ التجربــــة بتــــاریخ (

,STAD(التعلم التعاونيستراتیجيإل الخطط الدراسیة المعدة وفقاً  TGT ، والطریقـة االعتیادیـة (

على النحو اآلتي :و 

المجموعة التجریبیة األولى : .١
) وكاآلتي : TGTدرست هذه المجموعة باستراتیجیة مباراة ألعاب المجامیع (

مــن الصــف إلـى عــدد مــن المجــامیع الصــغیرة حیـث تتــألف كــل مجموعــةمدرســة المــادةقسـمت .١

) طالبة تختلف من ناحیة مستوى التحصیل بالنسبة لدرجات الریاضیات .٥ـ٤(

ترتیب الطالبات في المجموعة الواحدة تنازلیا وٕاعطاء رقم لكل طالبة . .٢

بحیث یسمح لطالبات مدرسة المادة الموضوع الدراسي المخصص مع طرح عدد األسئلة شرح .٣

المجموعة الواحدة التعاون فیما بینها والنقاش حول الموضوع .

وتطلــب مــن الطالبــات ریاضــي تقــوم بإعطــاء ســؤال إذ تعلــن مدرســة المــادة عــن بــدء المســابقة  .٤

ذوات المستوى الواحد وفي المجامیع المختلفة اإلجابة على السؤال حیث المتنافسون یتشابهون 

أعلــى درجــة ســبیل (الضــعاف مــع بعضــهم والمتفوقــون مــع بعضــهم) وتحفــي مســتوى التحصــ

ســتة نقـاط ، والدرجــة الثانیــة علــى أربـع نقــاط وهكــذا ، وتحتســب الدرجــة تحصـل علیهــا الطالبــة

التي تحصل علیها الطالبة فـي المجموعـة الواحـدة كدرجـة للمجموعـة ككـل وتسـجل علـى شـكل 

ل .جداول دوریة وبذلك یكافأ الفریق الفائز كك

المجموعة التجریبیة الثانیة :.٢
) وكـاآلتي STADتقسیمات تحصـیل مجـامیع الطلبـة (بإستراتیجیةدرست هذه المجموعة 

:

الصف إلى عدد من المجامیع الصغیرة حیث تتألف كل مجموعة صغیرة مدرسة المادةقسمت .١

یات .) طالبة تختلف من ناحیة مستوى التحصیل بالنسبة لدرجة الریاض٥ـ٤من (

ضـمن المجموعـة التعاونیـة مدرسة المادة اختبار الطالبات قبلیـا لغـرض تقسـیم الطالبـات إجراء .٢

الواحدة .

ترتیب الطالبات تنازلیا حسب تحصیلهم في االختبار القبلي السابق . .٣

شــــرح الموضــــوع الدراســــي المخصــــص مــــع طــــرح عــــدد مــــن األســــئلة بحیــــث یســــمح لطالبــــات  .٤

حول الموضوع .فیما بینهن بالتعاون والنقاش المجموعة الواحدة 
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ـــد البـــدء بحـــل التمـــارین تجـــري مدرســـة المـــادة ا .٥ ) دقیقـــة ال یســـمح ١٥قصـــیر لمـــدة (ختبـــارعن

للطالبات بالتعاون فیمـا بیـنهم ، وعنـد االنتهـاء مـن االمتحـان تقـوم مدرسـة المـادة بحـل التمـرین 

أمام الطالبات .

ات االختبــار ، حیــث أعلــى ســت طالبــات فــي االختبــار تحتســب درجــاتهم حســب نظــام تقســیم .٦

لهـا القبلي تتنافس فیما بینهم والطالبة التي تحصل على أعلى درجة ضمن االمتحـان تحتسـب 

ثمانیــة نقــاط ككــل والطالبــة التــي تحصــل علــى درجــة أقــل مــن األولــى تحصــل علــى ســتة نقــاط 

فـي مسـتویات یـاتطالبـات أخر بـین وهكذا ، وتسجل النقاط بشـكل جـداول ، وتسـتمر المنافسـة 

مختلفة .وأسئلةمختلفة 

المجموعة الضابطة ..٣
درست هذه المجموعة حسب طریقة المدرسة االعتیادیة وكاآلتي :

الموضوع الجدید للطالبات .مدرسة المادةشرح .١

المقرر .الدرس إعطاء بعض األمثلة التوضیحیة لموضوع  .٢

.واألسئلة والتمارینحل بعض األمثلة الطالبات فيعدد من مشاركة  .٣

للـدرس  عند االنتهاء من شرح الموضوع تحدد عدد من أسـئلة التمـارین كواجـب بیتـي للطالبـات .٤

  القادم .

:األداتینتطبیق 
ومقیــاس ألتحصــیليأداتــي البحــث (االختبــار بالتعــاون مــع مدرســة المــادة ونالبــاحثطبــق

) ولمــدة یــومین كجــزء مــن متطلبــات ١٣/١/٢٠٠١ث بتــاریخ (الثقــة بــالنفس) علــى أفــراد عینــة البحــ

تزویــد ) ومعلومــات عامــة لمقیــاس الثقــة بــالنفس لغــرض ألتحصــیلياالمتحانــات الفصــلیة (االختبــار 

.ببعض المعلومات الشخصیة عن الطالباتالبطاقة المدرسیة

الوسائل اإلحصائیة .
استخدمت الوسائل اإلحصائیة اآلتیة:

إلیجاد ثبات مقیاس الثقة بالنفس.یرسون :ارتباط بمعامل.١

: الختبار الفرضیتین)ANOVAتحلیل التباین األحادي (.٢

ألتحصیليلحساب ثبات االختبار  تاستخدم:معادلة كرونباخ ـ ألفا .٣

:الختبار الفرضیات الفرعیةScheveyhاختبار شیفیه .٤
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ومناقشتھا:عرض النتائج 
بـالمتغیرین المعلومات والنتائج المتعلقـة حث ستعرضبعد جمع البیانات من أفراد عینة الب

وفقا للفرضیتین الرئیسیتین ومن ثم مناقشتها على النحو )الثقة بالنفستنمیة بالتحصیل و التابعین (

:األتي

النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة الرئیسیة األولى والتي تنص :.أ
تحصــــیلبــــین متوســــط ) ٠.٠٥لــــة (عنــــد مســــتوى دال"ال یوجــــد فــــرق ذو داللــــة إحصــــائیة 

في مادة الریاضیات" .الثالثالبحث طالبات مجموعات 

االنحــراف وللتحقــق مــن هــذه الفرضــیات الرئیســیة اســتخرج البــاحثون المتوســط الحســابي و

  )٢في التحصیل لمادة الریاضیات وكما موضح في جدول (المعیاري لمجموعات البحث الثالثة

  )٢جدول (ال

لمادة الریاضیاتسابي واالنحراف المعیاري لمجموعات البحث الثالث في التحصیلالمتوسط الح

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي)*nالعدد (ةالمجموع

٣٤٢٠.٨٢٣.٥٧التجریبیة األولى

٣٠٢١.٥٦٤.١٦التجریبیة الثانیة

٣٠٢١.٢٤.٤٠الضابطة

) وذلك بسبب التغیب ٨لیة بمقدار ((*) حصل نقص في عدد الطالبات من العینة الك

ـــم  ـــارومـــن ث ـــاین األحـــاديتطبیـــق اختب نتـــائج  ت) ودرجـــANOVA(االتجـــاهتحلیـــل التب

وكما یأتي:) ٣التحلیل في جدول (

  )٣جدول (ال

لمادة الریاضیاتنتائج تحلیل التباین األحادي لمجموعات البحث الثالث في التحصیل

مصدر التباین
درجة 

الحریة

مجموع 

ربعاتالم

متوسطات 

المربعات

  فقیمة 

الجدولیةالمحسوبة

٢٨.٨٢٣.٤١بین المجموعات

٩١١٥٢٣.١١١٦.٧٣داخل المجموعات  ٣.١٢  ٠.٢٦

٩٣١٥٣١.٩٣الكلي

أقل من القیمـة الجدولیـة  وهى) ٠.٢٦( بلغتقیمة (ف) المحسوبةیتضح من الجدول إن

وهذا یعني أنه ال یوجد فروق ذات داللـة  )٩١,٢حریة()ودرجة٠,٠٥عند مستوى داللة ( )٣.١٢(
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إحصــائیة بــین مجموعــات البحــث الــثالث فــي التحصــیل وبــذلك تقبــل الفرضــیة الصــفریة الرئیســیة 

.وفرعیاتها الثالثة األولى

وكمـا موضـح فـي التحصـیلذلك إلى تقارب متوسطات هـذه المجموعـات ونالباحث ویعز و 

ظهور فرق دال إحصائیا .) مما أدى إلى عدم ٢في جدول (

تحصــیل الطالبــات بلــغ مســتوى إال أن د إحصــائیاً وٕانــه علــى الــرغم مــن عــدم ظهــور فــرق

بصــورة ) وهــذه نســبة مناســبة لطالبــات المرحلــة المتوســطة٣٤مــن الدرجــة الكلیــة ()% ٦١ (نســبة

لـتعلم ا إسـتراتیجیتيتكـافؤ بسـبب ذلـكو  %)٧٥ولـو أنهـا لـم تبلـغ مسـتوى الطمـوح (أكثـر مـن عامة

فـي جانـب جهـة أخـرى ناالعتیادیـة مـوالطریقـة فیما بینهما من جهة)TGT ،STADالتعاوني (

التحصــــیل ، حیــــث أن عامــــل خبــــرة المدرســــة فــــي مجــــال تــــدریس الریاضــــیات مكنهــــا مــــن تــــدریس 

الریاضیات بطریقتها االعتیادیة من التأثیر الفعال في تدریس الریاضیات .

علـــى الـــنمط التقلیـــدي فـــي اكتســـاب الحقـــائق والمفـــاهیم ومـــن جهـــة أخـــرى تعـــود الطالبـــات 

الحصــول علــى  و النجــاحتحقیــقوالقــوانین الریاضــیة وتطبیقهــا ، وٕان أكثــر مــا یشــغلهن هــو كیفیــة

، TGTوهذا ممـا حـد مـن تـأثیر اسـتراتیجیتین الـتعلم التعـاوني (منهن ،درجة مرتفعة لدى البعض

STAD واتفقــت هــذه .الطریقــة االعتیادیــةت مقارنــة بمــادة الریاضــیا) فــي رفــع مســتوى التحصــیل

.في هذا الجانب .Handing&Fletchen(1990)النتیجة مع نتیجة دراسة

النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة الثانیة والتي تنص : .ب
تنمیـــة ثقـــة بـــین متوســـط) ٠,٠٥عنـــد مســـتوى داللـــة ("ال یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة 

.بأنفسهنالثالث البحثطالبات مجموعات  "

للتحقــق مــن هــذه الفرضــیة الرئیســیة طبــق البــاحثون اإلجــراءات الســابقة نفســها مــن حیــث 

مجموعـــات البحـــث لنمـــو الثقـــة بـــالنفس عنـــد االنحـــراف المعیـــاري اســـتخراج المتوســـط الحســـابي و

) ، ٤الثالثة وكما موضح في جدول (
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  )٤جدول (ال

واالنحراف المعیاري لمجموعات البحث الثالث ینهما)(القبلي،البعدي،الفرق بالمتوسط الحسابي

الثقة بالنفستنمیةفي 

المجموعات
العدد 

)n*(

االنحراف المتوسط الحسابي

المعیاري الفرقالبعديالقبلي

٣١٥٢.٤٢٦٣.٩٦١٢.٦١٨.٦٨التجریبیة األولى

٢٦٥٠.٤٣٦٠.١١١٢.١٩٧.٥٩التجریبیة الثانیة

٢٨٥٢.٥٤٥٨.٩٢٥.٥٩.٣١الضابطة

) ٥( ) ودرجـة نتـائج التحلیـل فـي جـدولANOVAتحلیل التباین األحادي (طبقوا اختبارومن ثم 

وعلى النحو اآلتي :

  )٥جدول (ال

نتائج تحلیل التباین األحادي لمجموعات البحث الثالثة في الفرق بین االختبارین القبلي 

والبعدي في مقاییس الثقة بالنفس

مصدر التباین
رجة د

الحریة

مجموع 

المربعات

متوسطات 

المربعات

  فقیمة 

الجدولیةالمحسوبة

٢٩١٠.٩٠٤٥٠.٩٥بین المجموعات

٨٢٦٠٧٢.٤٧٤.٠٥داخل المجموعات  ٣.١٢  ٦.٠٨

٨٤٦٩٧٤.٤الكلي

ــــر مــــن القیمــــة ٦.٠٨قیمــــة (ف) المحســــوبة (مــــن الجــــدول یتضــــح ان الفائیــــة ) أنهــــا أكب

ــــة( )٣.١٢الجدولیــــة ( ــــذلك تــــرفض الفرضــــیة )٨٢,٢) ودرجــــة حریــــة(٠,٠٥عنــــد مســــتوى دالل ، وب

لتحدیـد، وبمـا ان اختبـار التبـاین ال یحـدد اتجـاه الفـرق بـین المجموعـات.الصفریة الرئیسیة الثانیة 

للمقارنـــة البعدیـــة اختبـــار شـــیفیه  ونداللـــة الفـــروق بـــین مجموعـــات البحـــث الـــثالث اســـتخدم البـــاحث

في جدول.وأدرجت النتائجللكشف

) وذلك بسبب التغیب عن حضـور االمتحـان أو ١٧حصل نقص في عدد الطالبات من العینة الكلیة بمقدار ()*(

ترك اإلجابة أو عدم دقة اإلجابة
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  )٦جدول (ال

الثقة بالنفستنمیةالثالث في البحث نتائج اختبار شیفیه بین أوساط مجموعات 

قیم شیفیه الحرجةقیم شیفیه المحسوبةالمقارنات بین كل مجموعتین

١١.٣٨٨٦.٢٤الضابطة×ة األولى یبیالتجر 

١٠.٠٧الضابطة×ة الثانیة یبیالتجر 

٠.٠٣٨ةالتجربة الثانی×األولى 

حضـور أو تـرك ال) وذلـك بسـبب التغیـب عـن ١٧حصل نقص في عدد الطالبات من العینة الكلیـة بمقـدار ()*(

اإلجابة أو عدم دقة اإلجابة

) ما یلي :٦وقد أظهرت نتائج شیفیه في الجدول (

لمجمــوعتین (التجریبیــة األولــىاطالبــات نمــو ثقــةوجــود فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین متوســط  .١

.بأنفسهن ولمصلحة التجریبیة األولى ، وبذلك ترفض الفرضیة الفرعیة األولىوالضابطة) 

لمجمــوعتین (التجربــة الثانیــة اطالبــات نمــو ثقــةوجــود فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین متوســطات. ٢

.ولمصلحة التجریبیة الثانیة ، وبذلك ترفض الفرضیة الفرعیة الثانیةبأنفسهنوالضابطة) 

لمجمــوعتین (التجربــة األولــى اطالبــات نمــو ثقــةد فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین متوســط وجــیال . ٣

.وهذا یعني قبول الفرضیة الفرعیة الثالثةبأنفسهنوالتجربة الثانیة) ) 

) إلـــى تفــــوق مجمــــوعتي الـــتعلم التعــــاوني علــــى ٦النتــــائج الموضـــحة فــــي جــــدولي (تشـــیر

السـبب فــي ذلــك إلــى  ونحثاة بــالنفس ویعــزي البــالثقـتنمیــة فــي حــداالضــابطة كــال علـى المجموعـة 

ــتعلم التعــاوني (إســتراتیجیتيفاعلیــة  بتهیئــة أجــواء بیئــة تربویــة مالئمــة  وذلــك)TGT ،STADال

خالیة من التوتر والتنافس الفردي والتوجه إلى التعاون والتعاضـد اإلیجـابي لمـا تفرضـه بیئـة الـتعلم 

في تعزیز الثقة بالنفس وبناء شخصیة متكاملة .من ممارسات وأنشطة تعلیمیة وتربویة تسهم 

ـــتعلم التعـــاوني یســـهم فـــي تحقیـــق الـــذات وتشـــكیل ١٩٩٥وقـــد أشـــار أبـــو ســـرحان ( ) إن ال

اتجاهــات إیجابیــة مرغــوب فیهــا ، وٕاتاحــة الفرصــة للطلبــة للتحــدث فــي مواضــیع مختلفــة ، كمــا أن 

ترتفــع فیهــا دافعیــة الطلبــة إلــى ي النفســالــتعلم التعــاوني یحــدث فــي أجــواء مریحــة خالیــة مــن التــوتر 

  ) .٨١:  ١٩٩٥أبو سرحان،أعلى حد ممكن ، (

Clark(وأشــار إلــى أهمیــة الــتعلم التعــاوني فــي الجانــب الوجــداني عــن طریــق 1993)

,Clarkكسـب الثقــة بـالنفس لــدى الطلبــة فـي مــادة الریاضـیات ( 1993 أمـا مــن حیــث)15-18:

 ونفـإن البـاحث،في هـذا المتغیـرتجریبیتینالمجموعتین العدم ظهور فرق ذو داللة إحصائیة بین 

العتمادهمـا مـن ذلك إلى تكافؤ االستراتیجیتین من حیـث تأثیرهمـا الفعلـي فـي الثقـة بـالنفس  ونیعز 

حیــــث المبــــدأ علــــى الركــــائز األساســــیة للــــتعلم التعــــاوني المتمثلــــة: بالتعاضــــد االیجــــابي، والتفاعــــل 
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١٣٩

والقیــادة  رالفردیــة فضــًال عــن مهــارات الــتعلم التعــاوني كــالحواالمباشــر بــین الطالبــات، والمحاســبة

.وتبادل الثقة،والمعالجة الجماعیة

:ستنتاجات اال
اآلتي : وناستنتج الباحثفي ضوء نتائج البحث 

الصــف الثـــانيفــي تـــدریس)TGT ،STADالــتعلم التعـــاوني (إســـتراتیجیتيأمكانیــة تطبیــق. ١

المتوسط.

الثقــة بــالنفس لــدى طالبــات تنمیــةفــي )  STAD,TGT(لــتعلم التعــاونيا تيیفاعلیــة اســتراتیج. ٢

الصف الثاني المتوسط .

:التوصیات 

في ضوء نتائج البحث یوصي الباحث بـ :

تــدریب مدرســات مــادة الریاضــیات توجیــه وحــدة األعــداد والتــدریب فــي المدیریــة العامــة للتربیــة ب. ١

.)STAD,TGT(التعاونيالتعلمتيأثناء الخدمة على استراتیجی

TGT(التعلم التعاونيتياستراتیجیمدرسات مادة الریاضیات في المرحلة المتوسطة استخدام . ٢

 ،STAD. في التدریس (

قیام تدریسي وتدریسیات مادة التربیة العملیة في كلیـة التربیـة علـى تـدریب طلبـة الصـف الرابـع . ٣

).TGT ،STAD(ومنها إستراتجیتي علم التعاونيفي قسم الریاضیات على استراتیجیات الت

المقترحـات :
استكماال للبحث الحالي یقترح الباحثون اجراء البحوث المستقبلیة االتیة:

مقارنـــة ثـــالث اســـتراتیجیات مـــن الـــتعلم التعـــاوني فـــي إكســـاب طلبـــة الصـــف الخـــامس العلمـــي  .١

المفاهیم الریاضیه وتنمیة اتجاههم نحو الریاضیات.

فــي تنمیــة المهــارات الریاضــیة وتخفیــف )TGT ،STAD(اثــر اســتراتیجیتي الــتعلم التعــاوني  .٢

قلق االمتحان لدى طلبة الصف الرابع العام 
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١٤٠

المصادر :
، الطبعـــة الرابعـــة ، دار الریاضـــیات مناهجهـــا وأصـــول تدریســـها) ١٩٩٧أبـــو زینـــة ، فریـــد (.١

الفرقان للنشر والتوزیع ـ عمان .

، مجلـــة رســـالة المعلـــم) "نظـــام العمـــل فـــي مجموعـــات" ، ١٩٩٥یـــد عـــودة (أبـــو ســـرحان ، ع.٢

  ) .٨٦ـ٨١المجلد السادس والثالثون ، العدد األول ، األردن (ص:

، العـدد رسالة الخلیج العربي) "قلق التحصیل في الریاضـیات" ، ١٩٨٩أحمد ، شكري سید (.٣

الثالثون ، السنة التاسعة ، المملكة العربیة السعودیة .

"بناء مقاییس الثقة بالنفس لدى طالب المرحلة المتوسطة") ١٩٨٦بدراني ، جمال سـالم (ال.٤

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد .

) "األســالیب المتبعــة لحــل مســائل المعــادالت الجبریــة لــدى طلبــة ٢٠٠٠الحیــدري ، منــى طــه (.٥

العشـــرون ، الســـنة الســـابعة ، ، العـــدد الحـــادي و مجلـــة كلیـــة المعلمـــینالمرحلـــة المتوســـطة" ، 

الجامعة المستنصریة ، العراق 

، دار المسـیرة للنشـر ـ التصـمیم التعلیمـي نظریـة وممارسـة) ١٩٩٩الحیلة ، محمـد محمـود (.٦

  األردن .

، الطبعــة الثالثـة ، عــالم الكتـب ـ أصــول تــدریس الریاضـیات) ١٩٨٤حســن (نظلـهخضـر ، .٧

  القاهرة .

) "أثـــر الـــتعلم التعـــاوني فـــي تحصـــیل طـــالب الصـــف ١٩٩٢خنـــدقجي ، نـــواف عبـــد الجبـــار (.٨

، كلیـــة التربیـــة ملخصـــات قســـم منـــاهج وأســـالیب التـــدریس العاشـــر فـــي مـــادة الریاضـــیات" ، 

والفنون ، جامعة الیرموك ـ األردن .

، جامعـة السـابع مـن إبریـل ، المدخل لتـدریس الریاضـیات) ١٩٩٦الشارف ، أحمد العریقي (.٩

طرابلس ، لیبیا .

"مقارنــة بــین أثــر اســتراتیجیتین الــتعلم التعــاوني والتعلــیم ) ١٩٩٣خ ، ســامي صــالح (الشــی.١٠

، رســالة حســب الطریقــة التقلیدیــة فــي تحصــیل طلبــة الخــامس األساســي فــي مــادة العلــوم"

ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الیرموك .

، العـدد لتربویـةالمعلومـات ا) "الـتعلم الجمـاعي" ، ١٩٩٨عبد اهللا ، عبد النبـي عبـد المهـدي (.١١

  ) .٧٢ـ٧١الثاني ، السنة الثالثة ، البحرین ، (ص:

ــــات الریاضــــیات) ١٩٩٢عبیــــد ، ولیــــام وآخــــرون (.١٢ ، الطبعــــة الثالثــــة ، مكتبــــة االنجلــــو تربوی

المصریة ـ القاهرة .
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"أثر طریقة التعلم التعاوني في التحصـیل فـي الجغرافیـة ومفهـوم ) ١٩٩٥القاعود ، إبـراهیم (.١٣

، مجلة مركز البحوث التربویة ، العدد السابع ، ب الصف العاشر في األردن"الذات لدى طال

  ) .١٧١ـ١٣١قطر ، (ص

"أثر استخدام طریقة التعلم التعاوني في تحصیل طلبة الصـف ) ١٩٩٥القبیل ، فایز محمـد (.١٤

ــة" ــة بالطریقــة التقلیدی ، رســالة ماجســتیر غیــر التاســع األساســي فــي مــادة الجغرافیــة مقارن

، الجامعة المستنصریة .منشورة

ـــة ) "تطـــویر مقـــاییس الثقـــة بـــالنفس" ، ١٩٩٦قواســـمة ، احمـــد وعـــدنان الفـــرح (.١٥ ـــة العربی المجل

  ) .٤٩ـ٣٦، المجلد السادس عشر ، العدد الثاني ، تونس ، (صللتربیة 

) "تــأثیر اسـتخدام الــتعلم التعــاوني فـي تــدریس وحـدة فــي الحركــة ١٩٩٢مطـر ، فاطمــة خلیفـة (.١٦

المجلة العربیـة للتربیـةى الجوانب االنفعالیة لطالب في برنامج إعداد المعلمین ، الموجبة عل

  ) .٢٠٤ـ٢٠٠، العدد األول ، تونس ، (ص

، مطبعــة دار "طــرق التنبــؤ اإلحصــائي طــرق وتطبیقــات") ١٩٩٠الــوردي ، عــدنان هاشــم (.١٧
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