
 األول الصف طلبة تحصٌل فً التعاونً التعلم اسلوب   فاعلٌةِ  

 الكٌمٌاء. بمادة المتوسط
 األساسٌة التربٌة كلٌة دٌالى جامعةعوٌد/ الحسن عبد فالح الدكتور المدرس

   :                 PROBLEM OF THE RESEARCHالـبـحـث مـشـكـلـةاوال:
الؽالبٌة العظمى من الطلبةة فةً إن األسلوب التربوي الذي ٌتربى علٌه 

العالم هو أسةلوب تليٌيةً عيةٌم ٌيتةب اإلبةداد وٌحةد مةن التلكٌةر والاٌةاب وهةذا 

  آبةةةاب م وفةةةً مدارسةةة م مةةة   األسةةةلوب ٌعٌمةةةه معظةةةم األبيةةةام فةةةً بٌةةةوت م مةةة 

، كمةةةا ان األسةةةالٌب التربوٌةةةة التيلٌدٌةةةة  (999،9ٖٔ) الحمةةةادي،  ،مدرسةةةٌ م

لومةا  والتعلٌمةا  واألوامةر ، دون أن ٌمةاركه تجعب مةن الطالةب متليٌةال للمع

المعلم أو الوالدان فً الحةوار والمياشمةة والتحلٌةب واالسةتيتال والوإةوب إلةى 

        الحيةةةابل ذلةةةي كلةةةه ٌجعةةةب المةةةتعلم فاشةةةدال لةةةروي البحةةة  والتلكٌةةةر السةةةلٌم 

(ٖٕ، ٕٕٓٓ)مإطلى،                                                       

 المراحب ماتلؾ فً الكٌمٌام تدرٌس مجاب فً الباح  ابرة و عمب ابلب من   

 فً الطلبة تحإٌب مستوى فً تدن هياي إن والجامعٌة،الحظ الدراسٌة،الثايوٌة

 المجاب هذا فً والدراسا  البحو  على الباح   اطبلد ابلب ومن الكٌمٌام، مادة

 العربً الوطن فً والتعلٌم ربٌةبالت عبلشة له من جمٌ  تمؽب ممكلة هياي إن وجد

 الطلبة تحإٌب مستوى ايالاض فً تتمثب ااإة بإوره والعرال عامه بإوره

 على واليابمة التدرٌس فً اليدٌمة األسالٌب استادام يتٌجة اليظامً التعلٌم فً

   المعلوما  وحلظ التليٌن

لإؾ ومن ابلب اطبلد الباح  على يسب اليجاي لمادة الكٌمٌام   لطلبة ا 

%( لؤلعوام )  76ٗٙ%(،) 97ٙٙاالوب المتوسط لؤلعوام السابية والتً كاي )

،وهً السيوا  االولى لتدرٌس الكٌمٌام فً الإؾ ( على التوالً  9ٕٓٓ،ٕٓٔٓ

ٌتبٌن من اليسب المبوٌة لليجاي تي  بتيدٌر متوسط ،وتمكب يسبة   االوب المتوسط

تيص ألسباب الرسوب  استطل  ٌجب تدارس ا والبح  عن سبب معالجت ا ، و فً 

الباح  أرام التدرٌسٌٌن من ابلب جلسا  المياشمة حوب أسباب تديً مستوى 

الطلبة،فيد وش  الجزم األكبر من األسباب على طرابل وأسالٌب التدرٌس التيلٌدٌة 

المتبعة فً تدرٌس الطلبة وعدم االهتمام بالمستجدا  التربوٌة والطرابل واألسالٌب 

تدرٌس الكٌمٌام،وكذلي ضعؾ دافعٌة الطلبة يحو التعلم،التً من أسباب ا الحدٌثة فً 

 إتباد الطرابل التيلٌدٌة فً التدرٌس 

وفً هذا الإدد ٌمعر الباح  ومن ابلب ابرته المتواضعة فً مجاب التدرٌس 

فً مواش  عدٌدة مي ا المدارس الثايوٌة ومعاهد إعداد المعلمٌن وكلٌة التربٌة 

رابل التدرٌس التً كاي  سابدة فً التدرٌس والمستادمة من شبب األساسٌة، إن ط

المدرسٌن لم تعد كافٌة )إذ تتالل ا بعض اليإور  ( لمواج ة التطور الذي حإب 



فً مجاال  الحٌاة وان التدرٌس لم ٌعد ميبوال ميه تزوٌد الطالب بالمعلوما  ،وان 

ب فً الطالب،وذلي المطلوب هو أن ٌرتيً التدرٌس إلى إحدا  األثر المطلو

ٌتحيل من ابلب شدرة الطالب على االيجاز عيدما تواج ه مواشؾ حٌاتٌة تتسم 

 فً الطلبة تحإٌب ضعؾ ورام الكامية األسباب من الباح  وٌرى بالتعيٌد 

 موعد الكٌمٌام تدرٌس فً التيلٌدي األسلوب  إتباد فً االستمرار هو الكٌمٌام

 واألسس الملاهٌم وإتيان الل م على الطالب اعدتس التً الحدٌثة األسالٌب استادام

 التً الوظٌلٌة اليرامة ٌمارسون وتجعل م التعلم يحو الطلبة دافعٌة من تزٌد العامة،والتً

 احد التعاويً التعاويً،فالتعلم التعلم أسلوب األسالٌب هذه ومن ٌيرإون، ما بيٌمة تمعرهم

 الطلبة تحإٌب ٌرف  التعاويً التعلم إن على أجمع  التً عدٌدة دراسا  تبيت ا األسالٌب

 ايه أارى،كما تعلٌمٌة مواشؾ فً وتطبٌي ا ل ا وإتياي م المدرسٌة، بالمعلوما  واحتلاظ م

 ذوي الطلبة لدى الملضب األسلوب هو التعاويً التعلم أسلوب التعلم،وان فً الرؼبة ٌزٌد

   الميالض  التحإٌب وذوي المتوسط التحإٌب

ومن هيا تبرز الممكلة األساسٌة للبح  الحالً فيد أإبح  الحاجة ماسة إلى تربٌة 

جٌب ٌعتمد على م ارا  الدماغ بإورة متكاملة من ابلب تيمٌة عيوب الطلبة وتطوٌر أيماط 

تلكٌرهم  إييا بحاجة إلى تيدٌم يظام تعلٌمً ٌمكب التلكٌر فً أعلى مراتبه ومستوٌاته ، وتيدٌم 

واسالٌب تدرٌسٌة شابلة لبلاتبار واليٌاس ٌمكن من ابلل ا تيمٌة التلكٌر فً أي  مواد وطرابل

فإب دراسً وأي مجتم    إذ أن تيمٌة التلكٌر وتوجٌ ه أإبح هدفال أساسٌال ال ٌحتمب التؤجٌب 

ااإةل وان البحو  حوب  تحسٌن التحإٌب الدراسً بات  ضرورٌة إلحدا  التؽٌٌر فً العملٌة 

 التعلٌمٌة 

ذا مادف  الباح  الى التلكٌر فً أسالٌب جدٌدة للتدرٌس فيد تم ااتٌار أسلوب التعلم وه

 التعلم إن على أجمع  التً عدٌدة دراسا  تبيت ا األسالٌب احد التعاويً فالتعلمالتعاويً، 

 فً وتطبٌي ا ل ا وإتياي م المدرسٌة، بالمعلوما  واحتلاظ م الطلبة تحإٌب ٌرف  التعاويً

 األسلوب هو التعاويً التعلم أسلوب التعلم،وان فً الرؼبة ٌزٌد ايه أارى،كما ٌمٌةتعل مواشؾ

 استادام ابلب ومن الميالض، التحإٌب وذوي المتوسط التحإٌب ذوي الطلبة لدى الملضب

 األتً: السإاب على اإلجابة ٌمكن الحدٌ  التدرٌسً األسلوب هذا

اثر فً زٌادة تحإٌب   طلبة الإؾ االوب  التعلم التعاويً  اسلوب هب التدرٌس باستادام-

 المتوسط بمادة الكٌمٌام ؟

 
 

IMPORTANCE  OF  THE  RESEARCH :أهمٌة البحث: ثانٌا  

 إلى أدى مما والعلمً، التييً واالزدهار التطور من بمرحلة  العالم ٌمر    

 كاي  اليواحً، جمٌ  فً المعاإرة الحٌاة طبٌعة فً واسعة تؽٌٌرا  أحدا 

       والتيدم التطور من المزٌد حل ا ٌحتال كثٌرة ممكبل  ظ ور فً سببا
 أإبح الذي العلم ملتيد مبامرة وؼٌر مبامرة يتٌجة حدث  ا التؽٌٌر هذه إن

 واللضام والتكيولوجٌا العلم بعإر ٌسمى بما اليوة رموز من رمزا الٌوم

   الحٌوي واالستيساخ الجٌيا  وجراحة الوراثٌة وال يدسة والحاسوب واالتإاب



 تتزاٌد المرحلة هذه جعب العلمٌة المعرفة فً والسرٌ  ال ابب التراكم ولعب

 عامة والتعلٌم التربٌة على ايعكاسات ا ل ا كان شإٌرة زميٌة مدد فً وتتضاعؾ

 إمكايٌا  حدود فً ٌعد لم ايه إذ ، العلوم تدرٌس وأسالٌب وطرابل ميررا  على

                                                                                 ومواكبته العإر مساٌرة العادٌة المدرس وشدرا  التعلٌم فً التيلٌدٌة األسالٌب

                                                                 (9: 99ٙٔ)عاٌش،                                                                               
 المإمن الجٌب لدٌيا كان إذا إال علمً تيدم من إلٌه ي دؾ ما تحيٌل يستطٌ  وال   

 ٌستطٌ  لكً العلمً والتيدم العلم يحو إٌجابٌة اتجاها  ٌمتلي والذي بالعلم

 اتاذ  ذلي ولتحيٌل المجتم ، فً السرٌعة والتؽٌرا  العإر تحدٌا  مواج ة

 التربٌة تحيل ولكً أهداؾ  من إلٌه تإبو ما لتحيٌل أداة التربٌة الدوب بعض

 والملاهٌم بالمعلوما  المتعلم تزوٌد على تعمب علمٌة تربٌة من بد ال أهداف ا

 التً تلكٌره وطرابل العلمٌة واتجاهاته م اراته وتيمٌة واليوايٌن واليظرٌا 

 وفل وحل ا الممكبل  مواج ة على وشادرال  حوله من البٌبة ف م من متمكيا تجعله

  (9ٔ: 99ٙٔ)سعد،                                                        سلٌم علمً مي ج
 من األكبر الجزم تحيٌل ااإةب والمدرسة عامة التربٌة مإسسا  وتستطٌ 

 فٌه تتوافر مي ج من بد ال وجه أفضب على م مت ا تحيل ولكً ،األهداؾ هذه

 أن ٌمكن متيوعة تعلٌمٌة ؾمواش م  الطلبة فٌ ا ٌتلاعب مترابطة متعددة ابرا 

 وفيا سلوك م وتعدٌب اليواحً جمٌ  فً المامب اليمو فرص تيمٌة الى تإدي

 ( 9 : 99ٕٔالدمرداش، )                                    التربوٌة  ألهداف ا
 كلٌلة تدرٌسٌة وطرابل أسالٌب بإٌجاد الحدٌثة التربٌة اهتم  وبالطب 

 بمل وم ا الدراسٌة المياهج على معتمدة الطلبة أذهان لىإ العلمٌة المادة بإٌإاب

 لؽرض تحدٌث ا الضروري من التً اللعالة التربٌة أداة المي ج ٌعد إذ الحدٌ ،

                             (ٕ :996ٔ)المم دايً،     المعاإرة  بالتطورا  ربط ا
 الحيابل حلظ على التركٌز من العلوم تدرٌس فً اليظرة تحول  فيد  

 على ركٌزالت بعدها ثم العملٌة، الحٌاة فً العلم توظٌؾ إلى العلمٌة واليوايٌن

 نٌعيإر ٌعدان والمحتوى الطرٌية كاي  الميطلل هذا ومن، كعلم العلم دراسة
 المعرفة أيواد جمٌ  بٌن الإلة ب ذه تيلرد العلمٌة الموضوعا  وتكاد ن،ٌمتكامل

 وٌيإب متبلزمتان  يلس اأ والحيابل الحيابل ب ا تدرس التً فالطرٌية األارى،

 تدرٌس أساسٌا  من بعدهما والطرٌية المحتوى من كب على حالٌا االهتمام

 جرى وفلسلت ا، العلوم تدرٌس إلى اليظرة وبتحوب الحاضر، العإر فً العلوم

                                             المعطٌا  هذه م  لتتمامى العلوم تدرٌس ألهداؾ تطوٌر

  (ٔ٘ :969ٔ)ٌعيوب،                                                                            
 المعرفة واش  أن إلى (99٘ٔ) وآارون الالٌلً ٌمٌر الإدد هذا وفً

 العالم، مستوى على المياهج بتطوٌر إلةالمت العلمٌة للبحو  ويتٌجة متؽٌر،

ل  ٌزداد المعرفة من هابب كم أمام أيلسيا يجد فإييا  مجاب فً سٌما وال ٌوم بعد ٌوما

 ٌيؾ ال ايه الدٌيامٌكٌة العلم اإابص من والن (،الكٌمٌام) ومي ا الطبٌعٌة العلوم

 مجاب فً والتطور التيدم مواكبة الضروري من ٌإبح ايه بب معٌن حد عيد

 كما مستمر، تؽٌٌر فً العلوم تدرٌس أهداؾ فان العلمً للتطور وتبعا المعرفة،



ل  إار المتسارد التييً التطور م  ايه  ومطورٌ ا، المياهج مإممً على لزاما

 العيود فً سٌما وال التييً المجاب فً كبٌر تيدم ٌحد  إذ التسارد هذا ٌراعوا أن

 البح  هو التربوٌٌن هم إار ليد،(9٘ٔ :99٘ٔوآارون، )الالٌلً     األاٌرة 

 وطرابي ا العلوم تدرٌس أسالٌب الن العلوم تعلٌم ب ا ٌتم التً الطرابل افضب عن

                      (ٕٔ ،969ٔ)ٌعيوب،  الٌوم   مجتم   فً العلم لتطوٌر الوسابب إحدى هً
 البريامج فً رفٌعة مكاية ٌحتب العلوم تدرٌس إن (99ٙٔ) زٌتون وٌإكد  

 التلكٌر وتيمٌة العلمٌة، المعرفة الطالب إكساب إلى ٌرمً إذ للطالب، الدراسً

 كما العلمٌة، والمٌوب االتجاها  وتيمٌة وعملٌاته العلم لابطر واكتساب العلمً،

 طرٌل عن الطالب لدى تطوٌرهاو المياسبة العلمٌة الم ارا  تكوٌن إلى ٌسعى

 (ٗٗ :99ٙٔ)عاٌش،              الماتبرٌة والتجارب العلمٌة باليماطا  شٌامه
 

Research Objective :                                   هدف البحث ثالثا:   

ٌ دؾ البح  الحالً الى التعرؾ على فاعلٌة استادام اسلوب التعلم التعاويً فً  تحإٌب      

طلبة  الإؾ االوب المتوسط فً مادة   من ابلب التحيل   من إحة اللرضٌة اآلتٌة :     

( بٌن متوسط درجا  تحإٌب طلبة ٘ٓ ٓفرل ذو داللة إحإابٌة عيد مستوى داللة) الٌوجد -ٔ

المجموعة التجرٌبٌة الذٌن ٌدرسون وفيا السلوب التعلم التعاويً  ومتوسط درجا  تحإٌب 

  طلبة المجموعة الضابطة الذٌن ٌدرسون وفيا للطرٌية االعتٌادٌة  

 البحث: حدودرابعا:
  الدراسً للعام للبيٌن الراٌة ثايوٌة فً المتوسط األوب الإؾ طبلب -ٔ

ٕٓٔٔ-ٕٕٓٔ      
                              (  ٕٕٔٓ -ٕٔٔٓ ) الدراسً للعام الثايً الدراسً اللإب -ٕ

 للإؾ الميرر الكٌمٌام كتاب من ( السادس ،اامسال ،راب ال اللإوب)  ٖ- 

  ٕٔٔٓالثالثة الطبعة المتوسط األوب
 

Definition Of The Terms                      تحدٌد المصطلحات: خامسا:

 :Effectiveness الفاعلٌة   

 عرفها كل من:

(" درجة او مدى التطابل بٌن المارجا  اللعلٌة لليظام والمارجا  المرؼوبة 999ٔكوجك) -ٔ

( ٖٕٓ، 999ٔكوجي،او الميمودة،بمعيى ميارية اليتابج باألهداؾ                     )  

( " مستوى تحإٌب الطلبة على وفل إي جايب من جوايب اليواتج 996ٔ)قطامً وناٌفة,  -ٕ

 يلسحركٌة أو عاطلٌة ايلعالٌة " أمالتعلٌمٌة سوام كاي  معرفٌة 

(9ٔ، 996ٔ)شطامً وياٌلة،                                                                            



 (9ٔ، ٕٔٓٓ( " مدى تطابل مارجا  اليظام م  أهدافه "      )زٌتون،ٕٔٓٓ زٌتون ) -ٖ

( " مدى االثرالذي تحدثه المعالجة التجرٌبٌة ٖٕٓٓ)والنفسٌة معجم المصطلحات التربوٌة  -ٗ

 (ٖٕٓ، ٖٕٓٓباعتبارها متؽٌرا مستيبل فً احد المتؽٌرا  التابعة "        )محاتة واليجار،

 األوبالإؾ طلبة   فً تحإٌب  التعلم التعاويً   أسلوبالذي ٌتركه  األثر-: التعرٌف اإلجرائً

   فً مادة الكٌمٌامالمتوسط 

    Cooperative  Learning التعاونً: التعلم
 (Lonning , 3991 )  بؤيه"  طرٌية ٌعمب فٌ ا الطلبة فً مجموعا  إؽٌرة

ؼٌر متجايسة من حٌ  اليدرا  والاللٌة العلمٌة وٌتلاعلون يحو تحيٌل أهداؾ 
 ( , p:ٔٓ69 Lonning ,99ٖٔممتركة "                                    ) 

 الطلبة من مجموعة لعمب تيظٌمٌة هٌكلٌة إٌجاد "  بأنه ( 3999 ) الحٌلة

 واضحة أدوار وفل على التعلم فً    المجموعة أعضام كب ٌيؽمس بحٌ 

 الحٌلة )   " التعلٌمٌة  المادة  ٌتعلم  المجموعة فً عضو كب إن تؤكٌد م  ومحددة

، ٔ999 :  ٖٕ9 ) 
 الطبلب تيسٌم على ٌعتمد تعلٌمً تعلمً أسلوب"  بأنه: (7002) زٌتون  

 المتبادلة األهداؾ من مجموعة لتحيٌل طالب (٘–ٕ) إؽٌرة مجموعا  إلى

 المتبادب واالعتماد ، المجموعة أعضام بٌن التعاون ابلب من وذلي الممتركة

 التلاوض ابلب من باالجماد اليرارا  إلى والتوإب ، اإلٌجابً

  (ٗ٘٘ :9ٕٓٓ )زٌتون، "االجتماعً
بؤيةةةه "بٌبةةةة تعلٌمٌةةةة ميظمةةةة فةةةً مجموعةةةا  إةةةؽٌرة مةةةن (7030) التمٌميييً ,      

الطبلب المتباٌيٌن فً شدرات م ٌيلةذون م ةام تعلٌمٌةة وٌيمةدون المسةاعدة مةن بعضة م 
 (ٕٔٔ،  ٕٓٔٓوٌتاذون اليرار باإلجماد "                               )  التمٌمً،

تحإٌب     "إسلوب تعلم ٌيسم فٌ ا الطلبة إلى مجموعا  ؼٌر متجايسة فً الالتعرٌف االجرائً 
( طبلب ٌعٌن لكب طالب  دوره الااص )شابد، ميرر ، كاتب ، ٘مجموعة ) كب والذكام  تضم  
ممج  ، مبلحظ( ٌتعاويون فٌما بٌي م لتحيٌل أهداؾ درس الكٌمٌام وٌيتإر دور المعلم على  

 اإلمراؾ والتوجٌه والتؽذٌة الراجعة"  
                                                                                                                                                                                                       

نظري إطارسادسا :  

 التعاونً: التعلم  

 بواسطة لئليسان وأهمٌته التعاون، طبٌعة شدٌما المسلمٌن علمام أٌين              

 اذ ، التعلم عملٌة فً التعاون على تح  التً السمحة ومرٌعته لئلسبلم ف م م

 ابن ٌرى لذلي ، واستعداداته المتعلم مٌوب إبراز على بالتعاون التعلم ٌساعد

 وتطبٌعه اللرد يمو فً فعاب بدور تيوم الرفال جماعة إن (9ٖٓٔ -96ٓسٌيا)

 والتعلم ألزمري التعلم اإلسبلمً المجتم  فً التعاون التعلم أيماط ومن اجتماعٌا،

  (6ٔ :ٕ٘ٓٓ الدٌب، )                  الذكر  وحليا  والكتاب، الجمعً،



ا  وتم شد زاد االهتمام بإستراتٌجٌة التعلم التعاويً ابلب الثمايٌيٌ   
استادام ا بمكب واس  فً التسعٌيٌا  الن هذه الطرٌية من الطرابل التً 

جٌدا فً الجوايب األكادٌمٌة واالجتماعٌة وألي ا بدٌب مياسب  يجاحاأثبت  
 للتعلم التيلٌدي الذي شد الٌركز على إٌجاد روي التعاون الملموس فً

  التعلم التعاويًاسلوب 
      (Manning  &Lucking , ٔ99ٔ ,p; ٕٔٓ) 

لعب أهم ما ساعد على ايتمار التعلم التعاويً ما أشرته يظرٌة علم اليلس     
االجتماعً إذ ٌرى )كوفاي( إن مجموعا  التعلم التعاويً هً مجموعا  تامة 

الدٌيامٌكٌة تسمح باعتماد أعضام المجموعة بعض م على بعض اعتماد متلاو  فً 
(ٔٔٔ،ٕٓٔٓ،،)التمٌمً                       اليود والدرجة                    

أن التعلم التعاويً الٌلؽً التيافس بٌن التبلمٌذ بب ٌسعى إلى تيظٌم العمب 
( 69ٔ،ٕٓٓٓ)أبو سرحان ،                             الجماعً فٌما بٌي م     

( إن التعلم التعاويً ٌحيل حاجا  التبلمٌذ اليلسٌة من ٕٓٓٓوٌمٌر )يبٌب ،
ياحٌة وإٌإاله محتوى المادة ل م من ياحٌة أارى كما تكسب م فعالٌة ضمن اإلطار 

 الجماعً حٌ  مارس التبلمٌذ  يوعٌن من اليماطا  :
 م مت ا اكتساب المعارؾ للتبلمٌذ وتدرٌس م الحيابل واليوايٌن   معرفٌة 
م مت ا اثار  دواف  التلاعب عيد التبلمٌذ كما إي م من ابلب هذه الطرٌية  ابتكارٌه 

 (6ٖٔ ،ٕٓٓٓ)يبٌب ،        ذات م               ٌعبرون عن 
 
ليد اتلل المتاإإون أن التعلم التعاويً ٌعد أهم وأفضب ثبل  مدااب للتعلٌم هً 
: 

 ٌكون الطالب مسبوال وماعرا بحاجته لآلارٌن   -
 س االٌجابً بٌن المجموعا    التياف -
 تحيٌل التعلم اللردي ضمن الجماعة   -
 

 العمرٌن اليرن بداٌا  من الؽربٌة الببلد فً التعاويً التعلم أسلوب ظ ر وشد

 على ساعد الذي االجتماعٌة الدراسا  فً  (JOHN DEWEY) ممرود ضمن

 وشد ، عالٌة بلاعلٌة المي ج أهداؾ وتحيٌل الطبلب عيد عامة بإلة التعلم تعمٌل

 فً استعماله وتم ، الماضً اليرن من الثمايٌيا  فً التعاويً بالتعلم االهتمام زاد

  األكادٌمٌة الجوايب فً جٌدا تحإٌبل أثبت  التً الطرابل من أليه التسعٌيا 

 روي إٌجاد على ٌركز ال شد الذي التيلٌدي للتعلم مياسب بدٌب وأليه واالجتماعٌة

                     ( 9ٗ :ٕٓٓٓ طايً،ح)الي التعاويً  التعلم طرٌية فً الملموس عاونالت
 التعلم أهمٌة وروادها واإلدارة والتعلٌم التربٌة ملكري من عدد ٌإكد       

 على ٌعتمد مل وم وأيه المتيدمة، العالم بلدان معظم فً للمعلمٌن التعاويً

 الم يً المعلم أدام تحسٌن طرٌل عن التربوي العمب تطوٌر تست دؾ إستراتٌجٌة

 مل وم على التركٌز المٌبلدي عمر التاس  اليرن طبلب  م  بدأ حٌ  ، واليٌادي

ل  التعاويً التعلم ا ٌّ ل  يظر ا ٌّ  الم يً اليمو ببرامج االرتيام فً أثره وبٌان وتطبٌي



 علمالت ممارسة بؤهمٌة المعلمٌن اشتياد ترسٌخ محاولة عن فضبل ، للمعلمٌن

 . اللإب إدارة أسلوب تطوٌر فً كمداب التعاويً
 التعلم مل وم عن التربٌة فً جدٌدال  مدابلل  (99٘ٔ ) وآاـرون جويسـون شـدم فيـد

 ممتركة أهداؾ إليجاز ، إؽٌرة مجموعا  فً معا الطـبلب ٌعمب إذ ، التعاويً

 ليواٌت أن وبعد أعضام، ( ٘-ٕ ) من مكوية مجموعا  على الطبلب ٌيسم إذ ،

 أعضام جمٌ  ٌيجزه حتى بالعمب االمتؽاب ٌؤاذون ثم المعلم، من تعلٌما 

 . بيجاي المجموعة
ل   ، التعاويً العمب فإن التعاويً، التعلم عن وزمبلبه جويسون الستراتٌجٌة ووفيا

 التحإٌب زٌادة إلى ٌإدي ، اللردي والعمب التيافسً العمب م  بالميارية

 وتحسن ، بٌي م اإلٌجابٌة العبلشا  على والتؤكٌد ، الطبلب أدام فً واإليتاجٌة

                                              ( ٙ :  99٘ٔ )جويسون،    الذا   وتيدٌر اليلسٌة الإحة
 كمإادر الطبلب ٌادم التعاويً التعلم أن الى ( ٕٓٓٓ ) حجً وأمار     

 ٌعتمد أفرادال  المجموعة مأعضا أدام أن إلى ذلي وٌرج  بعض من بعض م لتعلم

 ٌزداد اإلٌجابً المتدااب االعتماد فإن ولذلي ، للمجموعة اآلارٌن األعضام على

  ( 9ٓ :  ٕٓٓٓحجً، )                                          .أعضاب ا بٌن
 )جان ؼٌرمبامرة بطرٌية التعاويً التعلم فكرة دعموا الذٌن أهم ومن   

 سلم وتيظٌم المياهج فً الكبٌر األثر له كان الذي الم ٌر اليلسً العالم بٌاجٌة(

 ابلب من ٌيتج اللرد عيد والتطور التعلم أن تإكد ( بٌاجٌة ) يظرٌة ان إذ التعلٌم،

 وٌكويون المعيى ٌكتملون األطلاب أن أوضح وشد األشران  بٌن الجماعً التعاون

 ٌعمب إذ اآلارٌن، وبٌن بٌي م اتبلؾواال التمابه  أوجه على بيامل  ماإٌات م

 والمعلوما ، للتعلٌما  ومتسلم كموإب  مجموعة ضمن التلاعب أثيام فً الطلب

 تيمٌة إلى ٌإدي والمياشمة  التلاوض من كثٌر عيه ٌيتج الذي التلاعب ذلي وأن

 ؼرس على  ٌساعد وهذا وسط حب إلى الوإوب كٌلٌة وتعلم االستماد م ارة

  ( ٖ٘  : ٕ٘ٓٓ  ، محمد )               مجٌع ا وت اللرد م ارا 
 التعاويً التعلم أن ٌرى ( STEPHEN ٔ99ٔ ) ستٌلن ان (ٕٕٓٓمحمد )ذكرو  

 مي ا كب تضم إؽٌرة مجموعا  استعماب فٌ ا  ٌتم ياجحة تدرٌس  إستراتٌجٌة ”

 لتحسٌن ماتللة تعلم أيمطة ٌمارسون  اليدرا  فً  ماتللة مستوٌا  من تبلمٌذ

 ام ٌتعلم أن مسإوالل  لٌس  الماتللة المجموعا  فً عضو وكب للموضود م مف 
 على – ب ا ٌعمب  التً المجموعة فً – زمبلبه بمساعدة ٌيوم بب فيط تعلمه ٌجب

                              (  ٙٔ٘: ٕٕٓٓ محمد، )"  والتحإٌب  اإليجاز من جو ٌحإب وبالتالً التعلم
 التعاويً التعلم على شوي تركٌز هياي كان عمر التاس  اليرن أوابب وميذ     

 على التعاويً التعلم أستعمب فيد العربٌة الدوب فً أما األمٌرٌكٌة  المدارس  فً

 العربٌة المملكة فً ( األهلٌة  الظ ران  مدارس ) ترجم  أن إلى  محدود يطال

 ( 99ٔٔ ) عام ( ( COOPERATION   IN  CLASSROOM   كتاب السعودٌة
 تدرٌبٌة، دورا  عدة عبر التعلٌمٌة  ال ٌبة إلى  وشدمته العربٌة   اللؽة  إلى

 ، (٘ٙ : ٕ٘ٓٓ ، حرٌري ) التعاويً   للتعلم الإلٌة المعلمٌن تطبٌيا   وتابع 
 التربوٌة الحركة ب ا جام  التً التدرٌس طرابل إحدى هو التعاويً فالتعلم لذا



 الدراسً التحإٌب فً اإلٌجابً أثرها والدراسا  البحو  بت أث المعاإرة

ل  تعمب إؽٌرة مجموعا  على الطلبة تيسٌم على وٌيوم للطلبة   تحيٌل أجب من معا

 عدد ٌزٌد وال لتحإٌب فً متباٌية المجموعا  هذه تكون أن على معٌن، هدؾ

 والمتوسط المرتل  التحإٌب ذوي من طلبة تضم أعضام ستة عن أفرادها

ل  يسبح " معار تح  بٌي م التآزر وٌتم والميالض ل  يؽرل أو معا  اللرد ويجاي " معا

 تتحمب كما اللرد يجاي من المجموعة ويجاي المجموعة يجاي من المجموعة فً

 بعض م األعضام ومساعدة والتيوٌم الراجعة التؽذٌة فً المسإولٌة مجموعة كب

ل،  التؽذٌة وإعطام المجموعا  وتمكٌب  العام اإلمراؾ هو المعلم ودور بعضا

  ( 6ٖ  : ٕٔٓٓ المٌاب،)( 6ٗ : ٕٕٓٓ ، والحٌلة توفٌل )العمب  وتيوٌم الراجعة
 ورفعه اإليجاز مستوى تعزٌز على ٌعمب التعاويً التعلم أن الباح  وٌرى       

 تجارب الحدٌثة األبحا  تربط إذ األارى؛ التيافسٌة التعلم أيواد تحييه  مما أكثر

 وفً للطالب اللردي اإليجاز فً بالتحسن التدرٌس ؼرفة فً التعاويً التعلم

 تجاه إٌجابٌة أكثر مواشؾ  اتااذ وفً  الدراسً التحإٌب وزٌادة التلكٌر تحسٌن

   ولزٌادة  المجتمعا  وفً المجموعا  ضمن األفضب وللم ارا  التدرٌس

  األكبر  المتبادب واالحترام
 للتعلم التعاونً : العناصر األساسٌة -أ 

 التعاضد اإلٌجابً  : .3
  أي م الطلبة  ٌعتيد أن هو فعاب تعاويً  أساس على ميظم لدرس متطلب أوب إن  
ل  ٌؽرشون "  ل  ٌسبحون أو معا  التعلٌمٌة المواشؾ فً مسإولٌتان وللطلبة " معا

 أعضام جمٌ  أن من ٌتؤكدوا وأن الماإإة المادة ٌتعلموا  أن التعاويٌة

 الطلبة ٌدري عيدما اإلٌجابً االعتماد وٌتوافر المادة، هذه ٌتعلمون ممجموعت 

 لم ما هم ٌيجحوا أن ٌمكن ال يحو على المجموعة فً أشراي م م  مرتبطون أي م

 اإلٌجابً المتبادب االعتماد ٌل م وعيدما وبالعكس مجموعت م فً أشراي م ٌيجح

 ٌؤتً: ما ٌإكد فإيه جٌدال 
 . المجموعة ليجاي عي ا ٌستؽيى ال مطلوبة المجموعة فً فرد كب ج ود -
 بسبب الممتري الجـ ـد إلى ٌيـدمه فـرٌـد إس ام المجموعة فً فـرد لكب -

 و  توفٌل )       المجموعة إلى دتسي التً الم مة ومسإولٌا  دوره أو مإادره
 ( 6ٙ  : ٕٕٓٓ ،  الحٌلة
 المسؤولٌة الفردٌة والمسؤولٌة الجماعٌة : .7
 العمب فً بيإٌبه باإلس ام مسإوب المجموعة أعضام من عضو كب إن    

 عمب على بالتطلب الحل له ولٌس بإٌجابٌة، المجموعة أفراد بيٌة م   والتلاعب

 المجموعة أن (99٘ٔ ، وهولبي وجويسون جويسون ) وٌضٌؾ اآلارٌن 

 تلي تحيٌل فً يجاح ا مـدى وشٌاس وتحيٌي ا أهداف ا استٌعاب عن مسإولة

 فً فرد كب أدام  ٌيوم وعيدما   أعضاب ا من فـرد كب ج ود وتيوٌم األهداؾ

                                                     اللردٌة  تظ رالمسإولٌة للمجموعة اليتابج تعاد المجموعة

 (  ٖٗ ،ٕٕٓٓمحمود،)                                                              
 التفـاعل  المباشر  بٌن  الطلبة  :   ٖ

 عن بعض م  بعض م مبامرة ٌتلاعلوا أن المجموعة أفراد من ذلي ٌتطلب    

 وال ) ل م  الراجعة التؽذٌة وتوفٌر المجامٌ  متابعة المدرس وعلى الحوار،  طرٌل



ل   التلاعب ٌعد   مي ا عامة أهداؾ لتحيٌل وسٌلة هو بب ذاته حـد فً ؼاٌة لوجه وج ا

 التً الطبلب بٌن اإلٌجابٌة التلاعبل  روتطوٌ الإؾ، فً الللظً  التلاعب تطوٌر

 JOHNSON D.W. & JOHNSON)  ( التربوي المردود فً إٌجابٌا تإثر

;ٔ996 :ٖٖ )  
 

 مهـارات   التعـاون   :. 4
 العبلشا  وتطوٌر المياسبة االجتماعٌة العبلشا  تطوٌر أسلوب الطلبة ٌتعلم     

 األمااص بٌن التواإب م ارة مثب بٌي م الوثٌية العمب عبلشا  لتعزٌز الماإٌة

 إيجاز فً فرد كب ٌس م بحٌ  الممكبل  حب وطرابل الثية جسور وبيام واليٌادة

 أعضام ٌتدرب ال ذلي وبابلؾ عاون الت يتابج وتيظٌم  إلٌه الموكلة الم ما 

 الطلبة لدى الم ارا  هذه توافر المعلم ٌلترض إذ ذلي، على التيلٌدٌة المجموعا 

 ( OKEBUKOLA ; ٔ96ٙ : ٘6٘ ) األحٌان  أؼلب فً كذلي األمر ٌكون ال وشد
   

 

 المعالجة الجمعٌة  : .5        
 ٌيوم طرٌي ا فعن المجموعة لعمب تيوٌم بميزلة الاطوة هذه تعد      

 عمل م أهداؾ تحيٌل فً يجاح م مـدى بمياشمة  المجموعة أفراد

 الإحٌح األدام إلى وإوال   بٌي م التلاعب مستوى على والتعرؾ

 لم ام م 
 لعمب ام الواحدة للمجموعة سوام التيوٌم هذا فً دوره وللمعلم      

 : فـً الدور هذا وٌتمثب ككب، الإؾ
  مراشبة المجموعا  ككب -أ 
الممكبل  التً ٌواج  ا أعضام المجموعا  فً أثيام عمل م م   تحلٌب -ب 

  بعض م 
تزوٌد كب مجموعة بالتؽذٌة الراجعة حوب مـدى جودة عمل م فً  -ل 

 (  ٖٔ:   ٕٕٓٓ،  محمود)             الإؽٌرة  أو الإؾ  ككب   المجموعا 
 إستراتٌجٌات التعلم التعاونً : -ب 

تمٌر البحو  والدراسا   إلى أن التعلم التعاويً ميحى فً التدرٌس تيدرل       
 فً  إطاره أكثر من ) ثمايٌن ( طرٌية مي ا  :

       Peer   Instructionتعلٌم األقران  :    .3
(  ٙـ ٖوتتم على أساس تيسٌم الطلبة على مجموعا  عدد أفرادها  من )      

ٌيوم كب طالب أو طالبة بتعلٌم زمٌله او زمٌلت ا الكتساب م ارة أو إلتيان موضود 
معٌن وٌلٌد مي ا الطلبة األشب تحإٌبللوهً الطرٌية األكثر مٌوعال بٌن الطرابل 

 (  9ٖٖ:  999ٔاألارى                      )  الحٌلة ، 
       Team  Games  Tournamentsمسابقات العاب الفرٌق :  .7
ل  ٌدرسون أعضام ( ٗ - ٖ ) من فرل على الطلبة تيسٌم أساس على تتم       ثم معا

ل  متجايسٌن أعضام ( ٗ - ٖ ) كب ٌتسابل إذ تحإٌل م، حسب ٌيسمون   فً تحإٌلٌا

 )  اآلارٌن  م  ٌتسابل ثم فرٌيه فً ٌتعلم الطالب إن أي درسوه، الذي الموضود
SHARAN ; ٔ96ٓ : ٕٖٙ  ) 



    STADفـرق التحصٌل  :  .1
( أعضام  ٘-ٗوتتم على أساس تيسٌم الطلبة على مجموعا  مإللة من )       

متجايسٌن تحإٌلٌال، بعد عرض المدرس للمادة على جمٌ  الطلبة ٌيوم أعضام كب 
مجموعة   بتعلٌم بعض م بعضا لوٌتم ااتبار الطلبة فردٌال، وال ٌسمح ل م بالتعاون 

 ر  فً أثيام االاتبا
    Learning  Togetherالتعـلم معــاً :   .4

( أفراد  ٘ـ  ٕوتتم على أساس تيسٌم الطلبة على مجموعا  مكوية من )       
وٌعٌن  لكب فرد دور معٌن، مثب: ) اليابد ، المسجب ، الملاص ،        ( وتعطى 

  ة المجموعة كل ا وٌاض  الطلبةؤوٌيوم المدرس بمكاف ،لكب  مجموعة اطة عمب
  فٌ ا الاتبار  فردي  فضبل عن تيوٌم عمب المجموعة  ككب

 (                   ٕٓ:  ٕٔٓٓ) الؽزالً،                                                      
     Integration  Methodالطرٌقة التكاملٌة   :  .5

ب أعـداد حسبوٌتم  فٌ ا تيسٌم الموضود الدراسً من المدرس على أجزام      
وٌعطى لكب فرد جزم من الموضود   ( أفراد ٙـ  ٘طلبة  المجموعة المإللة  من )

على الجزم يلسه فً مجموعا  متماب ة  الدراسً  وٌلتيً الطلبة الذٌن ٌحإلون
وبعد أن ٌتم تعلم كب  جـزم من الموضود ٌعـود الطلبة إلى مجموعات م األإلٌة 

وتإكد هذه   وٌاض  الطلبة  الاتبار جماعًلييب ابرات م إلى أفراد  المجموعة 
الطرٌية االعتماد اإلٌجابً المتبادب بٌن  أفراد المجموعة وتمجٌ  المسإولٌة  

                          توجه الم ارا  االجتماعٌة للعمب بلاعلٌة  ضمن المجموعةكذلي و ،اللردٌة
( Slavin  &  Others ; ٔ966 : ٖٕ)  

 Group  Investigation   ( GI )طرٌقة البحث االجتماعً :   .6
(  ٙـ  ٌٕيسم الطلبة فً هذه الطرٌية على مجموعا  ؼٌر متجايسة تضم من )    

أفراد،  تيوم كب مجموعة بدراسة الموضود المحدد ل ا وهو جزم من موضود 
لعرض ا محدد للإؾ كله،  إذ ٌلاص طلبة كب مجموعة اليتابج التً حإلوا علٌ ا 

على طلبة الإؾ وٌتولى المدرس التيسٌل بٌن المجامٌ  للعرض الي ابً الذي البد 
 (  9ٓ: 999ٔ) جابر،        أن ٌكون متياسيال متكامبلل         

   Cooperative   Learning  Structuresالطرٌقة البنٌوٌة   :   .2
   

م على أساس ا ااتٌار وفٌ ا ٌيوم المدرس بإوغ األهداؾ التربوٌة التً ٌت      
اليماطا ، إذ ٌمري المدرسون لطلبت م السلوي المتوش  مي م لكب يماط  وٌعزز هذا 
اليود  من التعلم التعاويً لدى الطلبة الثية باليلس، اليدرة على التعبٌر بوضوي، 

 ( ٓٙ: ٕ٘ٓٓ) الجمٌلً،                لعمب الجماعً    اليدرة على اليٌادة، تيدٌر ا
 وبعد اإلطـبلد على طرابل التعلم التعاويً يرى أي ا تمتري بما ٌؤتً  :      

توزٌ  أفراد المجامٌ  فٌ ا ٌتم على أساس التجايس أو عدم التجايس التحإٌلً    ٔ
 ( طبلب أو طالبا   ٘-ٕوفً  مجموعا  تتراوي أعدادها بٌن ) 

إيجاز الم مة الموكلة لكب مجموعة ٌتطلب التآزر بٌن جمٌ  أفراد المجموعة      ٕ
 من أجب  إيجاز األهداؾ المرسومة   

ٌتم تعٌٌن األدوار بٌن أفراد كب مجموعة، إذ ٌيوم كب فرد بدوره على أكمب   ٖ
 وجه 



تكون م مة المدرس المتابعة لتؤكٌد مماركة جمٌ  أعضام المجموعة فً تحيٌل   ٗ
 الميمودة وكذلي اإلرماد والتوجٌه   األهداؾ

ال بـد أن ٌستعمب الطلبة وفً جمٌ  المجموعا  م ارا  التعلم التعاويً مثب :   ٘
اليٌادة ، وم ارا  االتإاب، والثية  باليلس  وذلي ٌستوجب تدرٌب م على هذه 

 الم ارا  
 

 مراحل التعلم  التعاونً  : -ج 
مكلة أو الم مة المطروحة وتحدٌد وفٌ ا ٌتم ف م الم أوال ً: مرحـلة التعرف :

 معطٌات ا   والمطلوب عمله إزامها والوش  الماإص للعمب الممتري لحل ا  
وٌتم فٌ ا االتلال على توزٌ   ثانٌاً : مرحـلة بلورة معاٌٌر العمل الجماعً  :

األدوار، وكٌلٌة التعـاون، وتحـدٌد المسإولٌا  الجماعٌة، وكٌلٌة اتاـاذ اليـرار 
ي، وكٌلٌة االستجابة آلرام أفـراد المجموعة، والم ارا  المطلوبة لحـب الممتر

 الممكلة  المطروحة  
وٌتم فٌ ا االياراط فً العمب من أفراد المجموعة  ثالثاً :  مرحـلة اإلنتاجٌة :

 والتعاون فً إيجاز المطلوب بحسب األسس والمعاٌٌر المتلل علٌ ا  
وٌتم فٌ ا كتابة التيرٌر إن كاي  الم مة تتطلب ذلي أو  رابعاً : مرحـلة اإلنهـاء  :

 التوشؾ عن العمب وعرض ما توإل  إلٌه المجموعة فً جلسة الحوار العام 
 

                                                  -لمعلم  فً التعلم التعاونً:ادور  -د
ابلب توفٌر الظروؾ المياسبة تتيود ادوار المعلم عيد استادام التعلم التعاويً من 

 لضمان االيسٌابٌة فً تحيٌل هذا اليود من التعلم وتتحدد ادوار المعلم بما ٌلً :
 تعرٌؾ المجموعا  بؤهداؾ الدرس وأهداؾ المجموعة   ٔ
 ت ٌبة المياخ التربوي السلٌم لعمب المجموعا  من الياحٌة المادٌة والمعيوٌة    ٕ
دد األفراد فً كب مجموعة على أن توزٌ  الطبلب على مجموعا  وتحدٌد ع  ٖ

 تكون هذه المجموعا  ؼٌر متجايسة  وتيدٌم المساعدة المطلوبة ل م  
 توضٌح الم مة التً تكلؾ ب ا المجموعا  ومتابعة التيلٌذ   ٗ
 تيدٌم التعزٌز والمكافبا  المعيوٌة المياسبة لمجموعا  العمب    ٘
 العمب التعاويً  رعاٌة الطبلب ذوي الحاجا  الااإة الذٌن ٌعزفون عن   ٙ
 تليد المجموعا  وتوفٌر التؽذٌة الراجعة لجمٌ  المجموعا     9
 التداب عيد الحاجة وتيدٌم المساعدة للطبلب الذٌن بحاجة إلى مساعدة    6
 تيوٌم عمب المجموعا  واألفراد فً كب مجموعة    9

(ٗٔٔ،صٕٓٔٓ)التمٌمً ،                                                          
 دور المتعلم فً التعلم التعاونً  : -هـ 
 ٌمتري م  زمٌله فً اليماط   -3    

ٌبدي الحماسة فً أثيام ممارسة اليماط )  ٌظ ر ذلي فً سرعة العمب وبعدد  -7    
 ما ٌيوم به من عمب       الخ (  ىوٌثابر علالمحاوال    وٌ تم  بما  ٌعمله 

ٌتعاون م  زمبلبه فً المجموعة )  ٌساعد زمٌله وٌتبادالن األدوار واألماكن  -1    
 لٌيوم كب  مي ما بجزم من اليماط  (   



 ٌتيافس م  زمبلبه فً ما ٌمتركون بعمله   -4    
 ٌتجاذب الحدٌ  ب دوم م  زمبلبه  -5    
 ٌح  زمٌله على االستمرار فً اليماط حتى ٌكتمب  -6    
 ي فً ممارسة األيمطة م  زمبلبه  ٌي م -2    
 ٌتيبب أعماب زمبلبه وٌعلل علٌ ا   -8    
 ٌستجٌب إلى توجٌ ا  المدرس وتعلٌماته   -9    

 ( 66ٔ:  996ٔ)  الجبري وآارون ،                                                 
: الصعوبات التً تحول دون تنفٌذ التعلم التعاونً -و   

-كما ٌلً: الإعوبا  (ٕٓٔٓالتمٌمً، حدد )    
 ضعؾ تؤهٌب المعلم ل ذا اليود من التعلم    ٔ
 عدم شياعة بعض المعلمٌن حٌ  ٌحتال إلى ت ٌبة ذهيٌة وعملٌة مسبيا    ٕ
 كثرة عدد الطبلب دااب الإؾ    ٖ
حاجة هذا اليود من التعلم إلى طبلب متمٌزٌن ليٌادة المجموعا  وإعداد   ٗ

 فيرا  الموضود وتوزٌع ا 
شد تسٌطر الروي التيافسٌة ؼٌر االٌجابٌة بٌن المجموعا  مما ٌييد روحٌة   ٘

 هذا اليود من التعلم 
شد ٌلرض احد أفراد المجموعة رأٌه على جماعته أو على المجموعا    ٙ

 األارى 
( ٘ٔٔ ،ٕٓٔٓ)التمٌمً ،                                                            

 
 التعاونً ونوعٌته  : تقوٌم كم التعلم -ي

 ٌؤاذ ياتج  الدرس التعاويً أحد االيواد اآلتٌة :      
وإما مجموعة من اإلجابا  التً ٌوافل علٌ ا جمٌ  أعضام  إما ان ٌكون تيرٌرال،

المجموعة، وإما متوسط اإلجابة عن ااتبار عدد األعضام الذٌن وإلوا إلى معاٌٌر 
اإلجابة الإحٌحة، إذ ٌمكن تيوٌم كم التعلم التعاويً ويوعٌته فً ضوم هذه االيواد 

ذا ٌجب تيوٌم الكٌلٌة المثلى التً ٌؤاذها الياتج الي ابً للدرس التعاويً  فضبل عن ه
ة فً التً ٌتعلم ب ا الطلبة وتيوٌم  ملاهٌم م ومعلومات م  وٌجب أن ٌستيبب الطلب

                        ( 66:  996ٔ) دٌلٌد و جويسون ، هذا التيوٌم     الي اٌة تؽذٌة راجعة عن
                                           

إستراتٌجٌا  التعلم  التعاويً وممٌزا  كب مي ا    الباح  على وبعد إطـبلد      
(  Learning  Together)  “المذكرا    ”فـيد ااتار إستراتٌجٌة التعلم معا ل

(  أن هذه  ٕٓٓٓوشـد أكـّد ) جويسون ،    لتدرٌس  المجموعة التجرٌبٌة  كاسلوب
اإلستراتٌجٌة أثبت   جدارة عالٌة فً التحإٌب وفً تيمٌة الدافعٌة لدى المتعلمٌن 
فضبل عن إكساب م الم ارا   االجتماعٌة من ابلب عـدد من البحو   والدراسا  

         ; Johnson&Johnson)  وهذا ما أكدته الدراسة التحلٌلٌة التً  شام ب ا
  ٕٓٓٓ : ٖٔ ) 

 
  



                        ملحق
 أنموذج خطة تدرٌسٌة وفقا السلوب التعلم التعاونً 

 المادة:الكٌمٌام                                                                                                        وأيواع ا الموضود:  الطاشة 
  المتوسط األوبالإؾ :                                                                  

( دشٌية٘ٗالزمن :)             
                                                                                      

 التارٌخ/
 

السلوكٌة:   األهداؾ  
:أنجعب الطالب شادرا على   

ٌـعرؾ إور الطاشة   -ٔ  
ٌعدد أيواد الطاشة    -ٕ  
ٌعدد فوابد الطاشة الحرارٌة   -ٖ  
ٌعدد فوابد الطاشة الضوبٌة   -ٗ  

 ٘- ٌمري فابدة الضوم لليباتا   
ٌعدد استاداما  الطاشة الك ربابٌة  -ٙ  

-9 ٌمٌز بٌن أيواد الطاشة     
 

-الوسابب التعلٌمٌة:  
محطة تولٌد ك ربابٌة،محطة بيزٌن،مإابٌح يلطٌة ،مإورا  ) السبورة ، الطبامٌر

 وؼازٌة وك ربابً متيوعة(
 

دقائق(  5المقدمة: )  
من اجب إثارة ايتباه الطبلب للدرس ٌعلل المدرس المإورا  أمام الطبلب وٌرٌد 

 فٌبدأ الدرس ب ذه الإورة   مي م تعلٌل على المإورا 
 

دقٌقة( 10عرض الدرس :)  
تم توزٌ  الطبلب حسب المجموعا  التعاويٌة وبعد تحدٌد ادوار الطبلب كب  أنبعد 

 مجموعة   
: ٌذكر المدرس الطبلب بؤهمٌة التعاون فً حب الممكبل  التً تواج  م  لمدرسا

فً حٌات م الٌومٌة مإداشا ليوله تعالى )وتعويا على البر والتيوى وال تعاويوا على 

لمجموعا   أماالمجموعة التً ستتعاون ستكافؤ كل ا  إنوالعدوان( وٌبٌن ل م  اإلثم

ثم ٌكتب عيوان  المكافبةايجاز الم مة ستاسر هذه  إلىالتً لم تتعاون للتوإب 

ايتباه الطبلب وبعد ذلي  مياشمة  إلثارة( الطاشة وأيواع االدرس  على السبورة )

 األسبلة  ٌدون المدرس على السبورة لطاشة وأيواع االطبلب عن معلومات م عن 



 اإلجابةمن جمٌ  المجامٌ   اإلجابةالتالٌة والتً تسمى) توضٌح الم ام (وٌطلب 

ٌستلسر عن كب ؼموض من  إنعلٌ ا بعد التداوب وٌمكن لميسل المجموعة 

 المدرس:

  ؟  إور الطاشةما هً  -ٔ

  ؟  الطاشة أيوادعدد  -ٕ

 ماهً فوابد الطاشة الحرارٌة؟ -ٖ

                        وبعد كتابة األسبلة ٌوجه الطبلب لبليتظام فً مجموعات م والتً تسمى        

 )المرحلة االيتيالٌة( 

ثم ٌبدأ اليياش بٌن أفراد كب مجموعة بإورة ميلردة وب دوم وٌعمب المدرس 

على مساعدة المجامٌ  من ابلب اإلجابة عن الؽموض أو االستلسارا  وٌكون 

سل هو حلية الوإب بٌن المدرس والمجموعة   وٌعمب شابد مجموعة على المي

فٌعمب على  اليارئالتؤكد من مماركة جمٌ  طبلب مجموعته فً اليياش أما 

االستعاية بالكتاب ليرامة ما ٌتعلل بالم مة الموكلة  والممج  ٌعمب على ب  روي 

 الممكية الحماس لدى طبلب مجموعته إليجاز الم مة بالسرعة والدشة 

أما الملاص فٌعمب على تلاٌص ما توإل  إلٌه المجموعة أما المسجب فٌيوم 

 بتدوٌن الجواب وبعد ذلي ٌعرض ميرر كب مجموعة ما توإل  إلٌه مجموعته 

وأاٌرا بتلاٌص الدرس وكتابة اإلجابة الإحٌحة على السبورة وٌطلب من 

تً توإل  إلى اإلجابة الطبلب تدوٌن ذلي فً دفاترهم بعد مكافبة المجموعا  ل

 الإحٌحة  

 ثم ٌح  المجامٌ  للم مة الجدٌدة وهً اإلجابة عن األسبلة التالٌة:
 

 ماهً فوابد الطاشة الك ربابٌة؟ -ٗ

 مافابدة الضوم لليباتا ؟    -٘

 اذكر األج زة الميزلٌة التً تعمب بالطاشة الك ربابٌة  -ٙ

 كٌؾ تمٌز بٌن أيواد الطاشة؟   -9

 



   

وبعد زمن ٌحدده المدرس إلي ام هذه الم مة ٌطلب من المجامٌ  عرض ما توإب 

إلٌه ، ثم ٌاتار اإلجابة األكثر دشة  وٌدوي ا وٌطلب من جمٌ  الطبلب كتابت ا 

  المجموعة التً أيجز  الم مة فً اللترة المحددة  وٌكافا

التً تم  األهداؾوهذه المرحلة تسمى مرحلة اتم الدرس     وهكذا حتى ٌتم تحيٌل 

  األاروضع ا  الواحد تلو 

دقائق ( 5التقوٌم:)   

إور الطاشة؟ ما هً -ٔ  

؟  عدد أيواد الطاشة -ٕ  

   مافابدة الطاشة الحرارٌة؟-ٖ

مافابدة الطاشة الك ربابٌة؟  -ٗ  

مافابدة الضوم لليباتا ؟ - ٘ 

 اذكر األج زة الميزلٌة التً تعمب بالطاشة الك ربابٌة  -ٙ

بٌن أيواد الطاشة؟كٌؾ تمٌز  -9 

 الواجب ألبٌتً:

مإادر الطاشة والوشود   ٌعطً المدرس الواجب ألبٌتً  

 المصادر:

"مبادئ الكٌمٌام للإؾ االوب المتوسط  ٕٔٔٓالدجٌلً،عمار هايً واارون،-ٔ
،وزارة التربٌة،بؽداد   ٖ"ط  
،" استراتٌجٌا  التدرٌس"، دار  عمان ٖٕٓٓحسن حسٌن زٌتون-  
 
 
 
 
 

البح : إجراما   - 
التإمٌم التجرٌبً:التإمٌم التجرٌبً ٌعيً تإمٌم ماطط او بريامج عمب ٌوضح -

كٌلٌة تيلٌذ التجربة من مبلحظة ميإودة وٌتحكم الباح  فً السٌطرة على الظروؾ 
المحٌطة بالتجربة او المإثرة بالمتؽٌرا  المطلوب دراست ا )عزٌز 

التجرٌبً ذا الضبط الجزبً وذا (، لذا ااتار الباح  التإمٌم ٕٙ٘،99ٓٔوايور،
 االاتبار البعدي للتحإٌب لمبلبمته م  ظروؾ التجربة 

 



                                    ماطط)    (
                               التإمٌم التجرٌبً

 المجموعة المتؽٌر المستيب المتؽٌر التاب 

التعلم التعاويً سلوبا التحإٌب  التجرٌبٌة 

 الضابطة الطرٌية االعتٌادٌة

 
 

 -مجتمع البحث والعٌنة:
تم ااتٌار ثايوٌة الراٌة من بٌن المدارس التابعة للمدٌرٌة العامة للتربٌة فً محافظة 

 دٌالى لتطبٌل البح  الحتواب ا على معبتٌن لمرحلة االوب المتوسط  
طالبا  ٕ٘موزعة على معبتٌن بواش   طالبآ٘ بلػ عدد طلبة الإؾ االوب المتوسط

لكب معبة ،وااتٌر  معبة)أ( بطرٌية عموابٌة كمجموعة تجرٌبٌة ودرس  على 
وفل اسلوب التعلم التعاويً ومعبة)ب(كمجموعة ضابطة ودرس  بالطرٌية 

 االعتٌادٌة 
تكافإ المجموعتٌن :-  

لعمر تم اجرام التكافإ بٌن مجموعتً البح  فً كب من المتؽٌرا  وهً) ا 
 الزميً للطلبة محسوبا باالم ر والتحإٌب الدراسً لمادة العلوم للمرحلة االبتدابٌة( 

 
مستلزمات البحث:-  

تحدٌد المادة العلمٌة)اللإوب الثبلثة االاٌرة من كتاب مبادْي - 

بعض الإياعا   الكٌمٌام للإؾ االوب المتوسط وهً)الطاشة والوشود،

 العراشٌة،الكٌمٌام فً حٌاتيا الٌومٌة( 

إٌاؼة االؼراض السلوكٌة: -  

( ؼرضا سلوكٌا موزعة على محتوى اللإوب الثبلثة 69تم اعداد)  

  الكٌمٌام العامة، وشد إيل  الى المستوٌا  الثبلثة االولى من كتاب مباديْ 

ل(،وشد عرض  من تإيٌؾ بلوم لبلهداؾ المعرفٌة)تذكر،استٌعاب ،تطبٌ

على يابة من الابرام و المتاإإٌن فً طرابل التدرٌس واليٌاس 

لبٌان اراب م ومبلحظات م حوب مدى إبلحٌت ا وسبلمة ( ٔ)ملحل والتيوٌم

إٌاؼت ا وفً ضوم تلي المبلحظا  عدل  بعض االؼراض حتى اإبح  

        بإٌؽت ا الي ابٌة 

 
اعداد الخطط التدرٌسة:-  

تدرٌسٌة ٌومٌة لمجموعتً البح  وفيا لطبٌعة المتؽٌر  تم اعداداططا 
(وعرض  يماذل من الاطط ٕ(اطة لكب مجموعة)ملحل ٕٓالمستيب بواش )

لؽرض تيٌٌم ا  (ٔ)ملحلالتدرٌسة على مجموعة من الابرام والماتإٌن  



البحث: اداة -  
اعد الباح  ااتبار تحإٌلٌا معتمدا على محتوى المادة الدراسٌة   

مسبيا وتم اعداد الاارطة االاتبارٌة لؽرض  السلوكٌة التً حدد  واالؼراض
ؼراض توزٌ  فيرا  االاتبار التحإٌلً على اجزام المادة العلمٌة وعلى جمٌ  اال

بإورة متجايسة  السلوكٌة  
 
جدوب )  (                                    

                              الاارطة االاتبارٌة

دالمجمو وزن  مستوٌا  االؼراض ومكويات ا 
 المحتوى

 المحتوى
                                     

                               
           االغراض السلوكٌة

 
ٔٓٓ%  

 تطبٌل
ٔ6%  

 استٌعاب
ٖٙ%  

 تذكر
ٗٙ%  

عدد 
 الحإص

 اللإب

 الراب  ٘ ٕ٘ ٖ ٖ ٔ 9

 الاامس 6 ٓٗ ٙ ٗ ٕ ٕٔ

 السادس 9 ٖ٘ ٘ ٗ ٕ ٔٔ

 المجمود ٕٓ ٓٓٔ% ٗٔ ٔٔ ٘ ٖٓ

 
وفً ضوم الاارطة االاتبارٌة تم اعداد فيرا  االاتبار التحإٌلً من يود) 

االاتٌار من متعدد( كب فيرة تحتوي على اربعة بدابب تمثب احدها االجابة 
(فيرة ،وتم اٌجاد إدل وثبا  االاتبار ٖٓوبلػ عدد فيرا  االاتبار )الإحٌحة،

التحإٌلً من ابلب االجرا  المتبعة ل ذا الؽرض وبلؽ  شٌمة ثبا  
( 6٘ ٓاالاتبار)  

عرض النتائج وتفسٌرها:-  
الٌوجد فرل ذو داللة إحإابٌة  تضمي  " ًلتاالإلرٌة للتحيل من إحة اللرضٌة   

( بٌن متوسط درجا  تحإٌب طلبة المجموعة التجرٌبٌة الذٌن ٌدرسون ٘ٓ ٓعيد مستوى داللة)

وفيا ألسلوب التعلم التعاويً  ومتوسط درجا  تحإٌب طلبة المجموعة الضابطة الذٌن ٌدرسون 

  وفيا للطرٌية االعتٌادٌة " 

راؾ المعٌاري والتباٌن واليٌمة التابٌة المحسوبة لدرجا  فيد تم اٌجاد المتوسط الحسابً وااليح

 وكما فً الجدوب )    (  ألتحإٌلً ة المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االاتبارطلب

 

 

 

 



 جدوب )    (                                             

المتوسط الحسابً وااليحراؾ المعٌاري والتباٌن واليٌمة التابٌة المحسوبة والجدولٌة لدرجا  

  ألتحإٌلًطلبة مجموعتً البح  فً االاتبار 

عدد  المجموعة 

 الطلبة

المتوسط 

 الحسابً

االيحراؾ 

 المعٌاري 

درجة  التباٌن

 الحرٌة

الداللة عيد  اليٌمة التابٌة

مستوى 

 ٘ٓ ٓداللة

المحسو

 بة

 الجدولٌة

 6ٗ ٕٙ 9ٗ 9 ٙ ٙٙ ٖٓ ٕ٘ التجرٌبٌة

 

ٖ ٕٔ ٕ ٕٓٓ   

 ٘٘ ٖٗ ٙ ٙ ٗٓ ٕ٘ ٕ٘ الضابطة دالة

 

اٌ يرىعظ دسجاخ طهثح انًجًىعح انرجشَثُح فٍ االخرثاس  ( َرثٍُ يٍ انجذول )  

تًُُا َثهغ يرىعظ دسجاخ طهثح انًجًىعح  (،3.6( واالَحشاف انًعُاسٌ)66.33انرحصُهٍ)

 (.3.3َحشاف انًعُاسٌ)( واال40.62انضاتطح)

( 4..6نعُُرٍُ يغرمهرٍُ تهغد انمًُح انرائُح انًحغىتح ) (t-test)وترطثُك يعادنح االخرثاس انرائٍ

(، نزا ذشفض 24( ودسجح حشَح)6.60وهٍ اكثش يٍ انمًُح انرائُح انجذونُح عُذ يغرىي دالنح)

انصفشَح وذمثم انفشضُح انثذَهح،أٌ وجىد فشق رو دالنح احصائُح  تٍُ يرىعطٍ  شضُحانف

دسجاخ ذحصُم طهثح انًجًعرٍُ انرجشَثُح وانضاتطح ونصانح انًجًىعح انرجشَثُح انرٍ دسعد 

 عهً وفك اعهىب انرعهى انرعاوٍَ.

 : أٌ انكًُُاءإنً فٍ انطهثح ذحصُم فٍ انرعاوٍَ انرعهى إعهىب ُحهعاف عثة َعىد ولذ

 صادخ انرمهُذَح انطشَمح عٍ انًخرهفح انجهىط وطشَمح انصف نغشفح انجذَذ انرُظُى-.

 يًا انرعهًُُح تانًادج االهرًاو صَادج إنً أدي وهزا انرعهى، َحى انطهثح دافعُح يٍ

 أعانُة اعرخذاو فإٌ رنك إنً تاإلضافح انًادج فٍ ذحصُههى عهً اُإَجات اَعكظ

 أًَضا َفغش ستًا يهايهى إَجاص تعذ انطهثح وانًادَح( يع انًخرهفح)االجرًاعُح انرعضَض

 وإذًايها انًهاو إلَجاص انفعانح انًشاسكح عهً انطهثح شجع وهزايا .ظهش انزٌ انرحغٍ

  . انرعهى عهً نهًثاتشج كثُش حافض وخهك
 الطلبة بٌن االٌجابً المتبادب االعتماد من زاد متجايسة ؼٌر مجموعا  ضمن الكٌمٌام تعلم إن

 أفضب ٌتعلم بمكب الطالب أن حٌ  ، المتلوشٌن والطلبة والمتوسط الميالض التحإٌب ذوي

                                   ميه وم ارة معرفة األكثر أشرايه م  ٌتعامب عيدما الدعم على وٌحإب

 ،  (ٕ٘ٓٓ، الحسن)                                                                                                       

 المتوسط للمماركة التحإٌب ذوي الطلبة للطلبة   وبالذا  فرإة أتاي التعاويً التعلم-ٕ

ا حيل يهأ الطالب معر ب ذا و ، اليظرام م  الممكبل  وحب والممارسة  المطلوبة الم ام فً يجاحل



 على ذلي ساعد وشد ، باإلحباط معوره وعدم التعلم يحو دافعٌته من زاد مما ااص بمكب ميه

 . الكٌمٌام مادة فً الطلبة تحإٌب زٌادة

 كب إحساس من زاد فيد المجموعة أفراد كب يجاي على توشؾ المجموعة فً اللرد يجاي وألن

 اآلارٌن المجموعة أفراد واتجاه يلسه اتجاه اللردٌة بمسإولٌته المجموعة فً فرد

 الوسابب وبكب جدي بمكب أشراي م لمساعدة المتلوشٌن الطلبة دف  مما ت م واجبا إليجاز

 .لدٌ م الضعؾ يياط وتجاوز المادة لل م الممكية

 ذوي الطلبة ساعد إتباعه تم الذي األشران تدرٌس أسلوب فان ، ذلي إلى باإلضافة -ٖ

 متمكن طالب شٌام ابلب فمن .العلمٌة المادة ف م على كبٌر بمكب الميالض التحإٌب

ا المادة ٌل م لم آار طالب بتدرٌس  مما . المساعدة على الضعٌؾ الطالب حإب جٌدل

 هذه وتتلل .الكٌمٌام فً تحإٌل م زٌادة على الميالض التحإٌب ذوي الطلبة ساعد

   - Allsopp,ٔ999  9ٕٓٓ، الزبٌدي (من كب دراسة يتابج م  اليتٌجة

Fuchs.ٔ999    ) 

 المجموعة طلبة بٌن التعاويً التعلم اسلوب وفره الذي المستمر التيوٌم فإن كذلي -ٗ

 اللرإة أتاي المعلم وبٌن وبٌي م األارى المجموعا  طلبة وبٌن بٌي م أو أيلس م

 الراجعة بالتؽذٌة وزودهم تإحٌح ا على والعمب أاطاب م على للتعرؾ الطلبة لجمٌ 

 .مادة الكٌمٌام فً تحإٌل م من زاد الذي األمر المعلم من أو المتلوشٌن الطلبة من

 للطلبة  التعلم عملٌة س ب التعاويً التعلم مجموعا  استادام فإن ذلي إلى إضافة-٘

 التعلٌمٌة الم ام ووضوي دشٌل بمكب األهداؾ وتحدٌد التعلٌمٌة البٌبة تيظٌم بسبب

 اإلشباب فً رؼبة الطلبة اظ ر فيد .بٌي م فٌما األدوار وتبادب الطلبة دوركب وتحدٌد

 التعاويٌة األيمطة فً واالياراط ، الإلٌة األيمطة إي ام فً وعدمالرؼبة التعلم على

 .مادة الكٌمٌام فً الطلبة تحإٌب زٌادة على ساعد شد وهذا .الملب إظ ار دون

 على ساعد مما والمستمار الموجه دور إلى الملين ورد من المعلم دور َوتحوب -ٙ

 و التعلٌمٌة البٌبة على واليماط الحٌوٌة وإضلام أيلس م الطلبة بٌن ياجح تلاعب إٌجاد

 تحإٌب زٌادة على ساعد مما جدٌدة جماعٌة أفكار واستيباط اإلبداد روي إذكام

 .الكٌمٌام فً   الطلبة

ا التعاويً التعلم اسلوب وفروٌ -9   المجموعة أفراد بتحرٌي بسماح ا المروية أٌضل

 مما ل ا والمساعدة الدعم تيدم أارى تعاويٌة مجموعا  إلى الم مة تيجز التً ال



  الطلبة تحإٌب زٌادة على ذلي ساعد وعلٌه .للمادة المجموعة زٌادة ف م فً ٌس م

 . الكٌمٌام فً

 التعلم استراتٌجٌة طبي  دراسا  عده إلٌه توإل  ما م  اليتٌجة هذه وتتلل

 الحاجا  ذوي والطلبة العادٌٌن للطلبة ماتللة علمٌة مواد فً تدرٌس التعاويً

 Grenier et،ٖٕٓٓ،عبٌدا  99٘ٔدراسة كب من )الياعود  ومي ا الااإة

atٕٓٓ٘  )ضمن والتعلم التعاويً التعلم اسلوب فاعلٌة الدراسا  هذه أظ ر  فيد 

أهمٌة  ٌعزز مما ،    الطلبة تعلم تحسٌن فً الجماعً والعمب إؽٌرة مجموعا 

 . الماتللة التعلٌمٌة المواد  الطلبة تعلٌم فً ا االسلوبهذ تطبٌل

ا  ومعورهم الطرٌية ل ذه محبت م عن التجرٌبٌة المجموعة أفراد عبر  وأاٌرل

 رؼبت م عن   عبروا كما سابيلا، ٌمعرون كايوا كما اإلحباط وعدم باإليجاز واليجاي

 الدراسً  العام طواب الطرٌية االستمرار ب ذه فً

بعدد من  بعد االي ام من عرض اليتابج وتلسٌرها ٌوإً الباح  :التوصٌات
 التوإٌا  التً ٌراها مياسبة:

 اعتماد اسلوب التعلم التعاويً فً تدرٌس المواد العلمٌة فً الدراسة الثايوٌة -ٔ
التدرٌس ومي ا اسلوب التعلم تدرٌب المدرسٌن على االتجاها  الحدٌثة فً -ٕ

 التعاويً 
ان تكون بياٌة المدارس التً ٌتم ايماإها حدٌثا مإممة وفل تإمٌم تسمح  -ٖ

 بالتدرٌس  وفيا للطرابل التدرٌسٌة الحدٌثة التً تتطلب هذه التإامٌم  

 
 
 

 المإادر
االجتماعٌة  فً اسالٌب تدرٌس التربٌة( و ،دساعاخ 4666اتى عشحاٌ ، عطُح عىدج ،)  -      

، دار الالٌج لليمر والتوزٌ    ٔوالوطيٌة ، ط   
 

 )انًأنىف"طشائك انرذسَظ انعايح"( و ،46.6انرًًٍُ ،عىاد جاعى يحًذ ، )  -      

 انًكرثح انىطُُح ،داس انحىساء ،تغذاد. وانًغرحذز (
  

 -  (999ٔجابرعبد الحمٌد جابر  )دار اللكر ٔ،ط إستراتٌجٌات التدرٌس العام ،
 العربً، الياهرة 

 (996ٔالجبري، اسمام عبد العاب والدٌب، محمد مإطلى  ) سٌكلوجٌة التعاون
 ، عالم الكتب لليمر والتوزٌ ، الياهرة  والتنافس والفردٌة



 ( أثر إستادام ثبل  إستراتٌجٌا  تدرٌسٌة للتؽٌر ٕ٘ٓٓالجمٌلً، هامم محمد " )

اطا للملاهٌم الرٌاضٌة لدى طبلب المرحلة  الملاهٌمً  لمعالجة الل م الا

أطروحة  دكتوراه غٌر  المتوسطة "، بؽداد، الجامعة المستيإرٌة، كلٌة  التربٌة،

   منشورة

 مدارس الظ ران  "، ترجمة التعلٌم التعاونً" ( 99٘ٔ)جويسون دٌلٌد، وآارون
  األهلٌة، المملكة العربٌة السعودٌة

 بٌئة التعلٌم والتعلم" ) النظرٌة والممارسة إدارة "  (ٕٓٓٓ :)حجً، أحمد
  اللكر العربً، مإر ، دارداخل الفصل الدراسً (

 اليرابٌة الم ارا  تحسن على الرفال تدرٌس أسلوب "أثر ٕ٘ٓٓ ,الحسن،س ى 

من طبلب الإؾ االوب االساسً الذٌن لدٌ م إعوبا   مجموعة عيد

الجامعة –التربٌة الااإة العربً شرامة"كلٌة الملكة رايٌا، ورشة عمب فً مإتمر 

 االرديٌة 

  
  

  

   

  

 (إدارة اللإب بؤسلوب التعلم التعاويً وأثره فً ٕ٘ٓٓحرٌري، هامم بكر  )
 تحإٌب الطبلب الدراسً، بح  ، اإليتريٌ 

   (999ٔالحٌلة، محمد محمود  )دار التصمٌم التعلٌمً نظرٌة وممارسة ،
 المسٌرة،عمان، األردن 

  مفاهٌم العلوم العامة والصحة فً الصفوف  ( 99٘ٔ)الالٌلً، ٌوسؾ وآارون
   م، مطاب  الكتاب المدرسً، إيعااألربعة األولى

 (ٕٕٓٓتوفٌل أحمد مرعً ومحمد محمود الحٌلة )ططرائق التدرٌس العامة ،ٔ ،
 دار المسٌرة لليمر والتوزٌ ، عمان 

 (ٕ٘ٓٓالدٌب، محمد مإطلى  )علم الكتب لليمر والتوزٌ ، ، علم نفس التعاون
 الياهرة 

 
أثر اسلوبً التعلم التعاونً والتنافسً  "46.6انضتُذٌ ،ذىفُك لذوسٌ يحًذ، -

فً  تحصٌل طالب الصف الخامس العلمً لمادة الفٌزٌاء وتنمٌة تفكٌرهم 
اتٍ –"اطشوحح دكرىساِ غُش يُشىسج،كهُح انرشتُح االستداللً وتقدٌر الذات لدٌهم

جايعح تغذاد-انهُثى  
  



 (9ٕٓٓزٌتون، عاٌش محمود  )النظرٌة البنائٌة واستراتٌجٌات تدرٌس العلوم ،
 ، دار المرول لليمر والتوزٌ ، عمان، االردن ٔط

 (. التعلم التعاونً, اسسه, واستراتٌجٌاته وتطبٌقاتهٕ٘ٓٓ)سيام محمد سلٌمان ،
 عالم الكتب، الياهرة  

 (ٕٔٓٓالمٌاب، فاٌزمحمد فيدي )  ًفعالٌة إستادام أسلوب التعـلم التعاوي "
وطرٌية المياشمة الجماعٌة فً تيمٌة التلكٌر الياشد  لدى طالبا  الإؾ العامر 

 األساسً فً مادة الجؽرافٌة "، بؽداد، جامعة بؽداد، كلٌة التربٌة/إبن رمد،
  أطروحة  دكتوراه غٌر منشورة

 (99ٙٔعاٌش  محمود زٌتون  )دار المرول ٕ، طمأسالٌب تدرٌس العلو ،
 لليمر، عمان، األردن 

 معاٌٌر التربٌة العلمٌة لمراحب التعلٌم العام فً ( "99ٙٔ)سعد عبد الوهاب يادر
، كلٌة رالياهرة، جامعة األزه ,",)ر.د.غ.م(العرال من ابلب الكتب والميررا 

  التربٌة 

  اتناأهمٌة العلوم البٌولوجٌا فً حٌ( 99ٕٔ)الدمرداش،عبد المجٌد سرحان  ،
الممرود الرٌادي لتطوٌر تدرٌس العلوم البٌولوجٌة فً المرحلة الثايوٌة، مطبعة 

  التيدم، الياهرة

 ( أثر إستادام أسلوب التعلم التعاويً فً  ٕٔٓٓالؽزالً، جمٌب رمٌد ت وم " )
تحإٌب  طالبا  الإؾ الثايً مع د إعداد  المعلما  فً  مادة  الجؽرافٌة " ، 

 رسالة ماجستٌر غٌر منشورةكلٌة  التربٌة إبن رمد،  بؽداد،

 (ًفاعلٌة لتعلم التعاويً فً تحإٌب الطبلب ٕٓٓٓاليحطايً،سالم بن عل" )
مجلة كلٌة وتيمٌة اتجاهات م فً الدراسا  االجتماعٌة بالمرحلة المتوسطة"، 

 )االيتريٌ (  9ٔ، جامعة االمارا  العربٌة المتحدة، العدد التربٌة

 اتجاهات حدٌثة فً المناهج وطرق تدرٌسها(  999ٔثر حسٌن )كوجي، كو ،
 عالم الكتب، الياهرة 

   مياهج البح  التربوي" دار 99ٓٔعزٌزحيا داود وايور حسٌن عبد الرحمن"
  الحكمة للطباعة واليمر،جامعة بؽداد 

 -ذوي الطلبة تحإٌب فً التعاويً التعلم استادام أثر " ٖٕٓٓ  عبٌدا ،ٌحٌى 

 ماجستٌرغٌر ,رسالة"االجتماعٌة وتلاعبلت م الرٌاضٌا  فً التعلم إعوبا 

 . العلٌا،األردن للدراسا  العربٌة عمان جامعة.منشورة

 الجؽرافٌة فً التحإٌب فً التعاويً التعلم طرٌية أثر"99٘ٔ  الياعود،إبراهٌم 

 البحوث مركز مجلة."األردن فً العامر الإؾ طبلب لدى الذا    ومل وم

 ٖٔٔ ص ص 9 ،قطر – ٓ٘ٔ ٓبجامعة التربوٌة



 ( ٕٕٓٓمحمد إالح بن علً جان  ) المرشد إلى أسلمة التربٌة وطرق
، مكة التدرٌس لآلباء  والدعاة والمعلمٌن ومن ٌهمه تربٌة أبناء المسلمٌن

    ٕالمكرمة، مكتبة سالم،  ط

 :مجلة المعلمالتعلم التعاويً والحاسب اآللً، ميالة،  ٕ٘ٓٓمحمد حسن عمران ،
    ٕ٘ٓٓمإر، اإليتريٌ  ، 

 ( اثر التعلٌم الماتلط على تيدٌر الذا  لدى عٌية 9ٕٓٓمإطلى شاسم هٌبل" )
مجلة  من طالبا  الجامعة االرديٌة وطالبا  كلٌة االمٌرة عالٌة الجامعٌة"،

  ٔ، العدد6كلٌة التربٌة، جامعة البحرٌن ،المجلدالعلوم التربٌة والنفسٌة,

  دار اللرشان، ٔ، الطبعة الجدٌد فً تعلٌم العلوم (969ٔ)ٌعيوب حسٌن يموان ،
   إربد، األردن

 اثر استادام ارابط الملاهٌم فً ( 996ٔ)المم دايً، س ى إبراهٌم عبد الكرٌم "
تإحٌح األاطام المابعة لدى طالبا  الإؾ الثايً متوسط فً الملاهٌم 

كلٌة التربٌة/ابن ، جامعة بؽداد، رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالكٌمٌابٌة"، 
  ال ٌثم

 ( فاعلٌة استادام استراتٌجٌة التعلم التعاويً فً تدرٌس ٕٕٓٓمحمود،إابر حسٌن")

دراسا  فً  السكرتارٌة التطبٌيٌة العربٌة فً تحإٌب الملاهٌم واكتساب الم ارا " مجلة

  9ٓ-9ٕ،ٖٙ،صٕالمياهج وطرل التدرٌس،

 ( ، م ،ٕٓٓٓيبٌب احمد عبد ال ادي )"  دار وابب  ٔ، ط "يماذل تربوٌة تعلٌمٌة معاإرة ،
 للطباعة واليمر ، عمان  
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