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 Abstract 

     The aim of this study is to recognize effectiveness of cooperative learning strategy in the 

acquisition of chemistry for the students in first intermediate class. To achieve the aim, the 

study has been applied to a sample of (50) students in the first intermediate class in Al-Raya 

High School divided into two groups. After making equivalence between the two groups 

according to age considering even months and scholastic acquisition of general science in the 

primary school, the first experimental group which involves (25) students has been taught 

using the cooperative learning strategy whereas the second control group has been taught in 

the traditional method. An acquisition test consisting of (30) multiple choice items has been 

prepared and its validity and reliability have been found. When the test has been applied to 

the two groups, the results reveal variations which have a statistical indication in the averages 

of the students' marks of the two groups in favour of the experimental group taught by the 

cooperative learning strategy. The study comes up with a number of relevant 

recommendations.  

 ممخص البحث
ب الص  اوأول المتوسط  ممادة ممادئ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية إستراتيجية  التعمم التعاوني في تحصيل طال

( طالما من طالب الص  اوأول المتوسط في ثانوية 50الكيمياء، ولتحقيق ىذا اليد  طمقت الدراسة عمى عينة مكونة من)
الراية موزعين عمى مجموعتين، ومعد إجراء التكافؤ مين مجموعتي المحث في العمر الزمني لمطالب محسوما ماوأشير 

( طالما مإستراتيجية التعمم 25راسي لمادة العموم لممرحمة االمتدائية، درست المجموعة اوأولى التجريمية وعددىا)والتحصيل الد
( فقرة اختماريو 30التعاوني ودرست المجموعة الثانية الضامطة مالطريقة االعتيادية، وتم إعداد اختمارا تحصيميا تأل  من )

قو وثماتو وطمق عمى مجموعتي المحث وأظيرت النتائج وجود فروق ذو داللة من نوع االختيار من متعدد وتم إيجاد صد
إحصائية في متوسط درجات طالب مجموعتي المحث ولصالح المجموعة التجريمية التي درست مإستراتيجية التعمم التعاوني، 

 وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات ذات الصمة.
           :                 PROBLEM OF THE RESEARCHالػبػحػث مػشػكػمػة أوال:

إن اوأسموب الترموي الذي يترمى عميو الغالمية العظمى من الطممة في العالم ىو أسموب تمقيني عقيم يقتل اإلمداع ويحد  
، من التفكير والخيال وىذا اوأسموب يعيشو معظم اوأمناء في ميوتيم مع آمائيم وفي مدارسيم مع مدرسييم، )الحمادي

(، كما ان اوأساليب الترموية التقميدية تجعل من الطالب متمقيًا لممعمومات والتعميمات واوأوامر، دون أن 73، 1999
يشاركو المعمم أو الوالدان في الحوار والمناقشة والتحميل واالستنتاج والوصول إلى الحقائق ذلك كمو يجعل المتعمم فاقدًا 

                    (23، 2002)مصطفى،   لروح المحث والتفكير السميم.      
 والجامعية، الثانوية الدراسية، المراحل مختم  في الكيمياء تدريس مجال في الماحث خمرة و عمل خالل من

 والدراسات المحوث عمى الماحث  اطالع خالل ومن الكيمياء، مادة في الطممة تحصيل مستوى في تدن ىناك إن الحظ

 عامو مصوره العرمي الوطن في والتعميم مالترمية عالقة لو من جميع تشغل مشكمة ىناك إن وجد المجال ىذا في
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 االستراتيجيات استخدام نتيجة النظامي التعميم في الطممة تحصيل مستوى انخفاض في تتمثل خاصة مصوره والعراق

 . المعمومات وحفظ التمقين عمى والقائمة التدريس في القديمة واوأساليب
اطالع الماحث عمى نسب النجاح لمادة الكيمياء   لطممة الص  االول المتوسط لألعوام السامقة  ومن خالل 
، وىي السنوات ( عمى التوالي2010، 2011)و (2010-2009) %( لألعوام الدراسية 8، 64%(، )6، 67) والتي كانت

منجاح تقع متقدير متوسط، وتشكل نسمة يجب يتمين من النسب المئوية ل  االولى لتدريس الكيمياء في الص  االول المتوسط
تدارسيا والمحث عن سمل معالجتيا، وفي تقص وأسماب الرسوب  استطمع الماحث أراء التدريسيين من خالل جمسات 
المناقشة حول أسماب تدني مستوى الطممة، فقد وقع الجزء اوأكمر من اوأسماب عمى طرائق وأساليب التدريس التقميدية 

دريس الطممة وعدم االىتمام مالمستجدات الترموية من الطرائق واالستراتيجيات الحديثة في تدريس الكيمياء، المتمعة في ت
 وكذلك ضع  دافعية الطممة نحو التعمم، التي من أسماميا إتماع الطرائق التقميدية في التدريس.

مواقع عديدة منيا المدارس الثانوية  وفي ىذا الصدد يشعر الماحث ومن خالل خمرتو المتواضعة في مجال التدريس في
ومعاىد إعداد المعممين وكمية الترمية اوأساسية، إن طرائق التدريس التي كانت سائدة في التدريس والمستخدمة من قمل 
المدرسين لم تعد كافية )إذ تتخمميا معض القصور ( لمواجية التطور الذي حصل في مجاالت الحياة وان التدريس لم يعد 

منو تزويد الطالب مالمعمومات، وان المطموب ىو أن يرتقي التدريس إلى إحداث اوأثر المطموب في الطالب، وذلك  مقموال
 اوأسماب من الماحث ويرى يتحقق من خالل قدرة الطالب عمى االنجاز عندما تواجيو مواق  حياتية تتسم مالتعقيد.

 الكيمياء تدريس في التقميدية االستراتيجيات  إتماع في اراالستمر  ىو الكيمياء في الطممة تحصيل ضع  وراء الكامنة

تقان الفيم عمى الطالب تساعد التي الحديثة االستراتيجيات استخدام وعدم  من تزيد والتي العامة، واوأسس المفاىيم وا 

 االستراتيجيات هىذ ومن يقرؤون، ما مقيمة تشعرىم التي الوظيفية القراءة يمارسون وتجعميم التعمم نحو الطممة دافعية

 التي عديدة دراسات تمنتيا التعاوني التعمم فاستراتيجيات ،Cooperative learningالتعاوني التعمم إستراتيجية

تقانيم المدرسية، مالمعمومات واحتفاظيم الطممة تحصيل يرفع التعاوني التعمم إن عمى أجمعت  في وتطميقيا ليا وا 

 لدى المفضمة اإلستراتيجية ىي التعاوني التعمم استرتيجية وان التعمم، في رغمةال يزيد انو كما أخرى، تعميمية مواق 

   المنخفض. التحصيل وذوي المتوسط التحصيل ذوي الطممة
وىذا مادفع الماحث الى التفكير في استراتيجيات جديدة لمتدريس فقد تم اختيار إستراتيجية التعمم التعاوني لمعالجة مشكمة 

نيا قد تس  يم في معالجة تدني تحصيل الطممة ومذلك فقد طرح الماحث مشكمة المحث في السؤال اآلتي:  المحث وا 
 ىل التدريس ماستخدام إستراتيجية التعمم التعاوني  اثر في زيادة تحصيل   طممة الص  اوأول المتوسط ممادة الكيمياء؟- 

IMPORTANCE  OF  THE  RESEARCH :ثانيا: أىمية البحث 
 طميعة في واسعة تغييرات أحداث إلى أدى مما والعممي، التقني واالزدىار التطور من ممرحمة  لمالعا يمر    

     . والتقدم التطور من المزيد حميا يحتاج كثيرة مشكالت ظيور في سمما كانت النواحي، جميع في المعاصرة الحياة
 يسمى مما القوة رموز من رمزا اليوم أصمح يالذ العمم لتقدم مماشرة وغير مماشرة نتيجة حدثت اتالتغيير  ىذه إن

 . الحيوي واالستنساخ الجينات وجراحة الوراثية واليندسة والحاسوب واالتصال والفضاء والتكنولوجيا العمم معصر
 كان قصيرة زمنية مدد في وتتضاع  تتزايد المرحمة ىذه جعل العممية المعرفة في والسريع اليائل التراكم ولعل

 يعد لم انو إذ العموم، تدريس وأساليب واستراتيجيات وطرائق مقررات وعمى عامة والتعميم الترمية عمى تياانعكاسا ليا

       . ومواكمتو العصر مسايرة العادية المدرس وقدرات التعميم في التقميدية االستراتيجيات إمكانيات حدود في

 والذي مالعمم المؤمن الجيل لدينا كان إذا إال عممي دمتق من إليو نيد  ما تحقيق نستطيع وال . (9 ،1996 )زيتون،

 في السريعة والتغيرات العصر تحديات مواجية يستطيع لكي العممي والتقدم العمم نحو إيجامية اتجاىات يمتمك

 أىدافيا الترمية تحقق ولكي أىدا . من إليو تصمو ما لتحقيق أداة الترمية الدول معض اتخذت ذلك ولتحقيق المجتمع،

 واتجاىاتو مياراتو وتنمية والقوانين والنظريات والمفاىيم مالمعمومات المتعمم تزويد عمى تعمل عممية ترمية من مد ال
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 منيج وفق وحميا المشكالت مواجية عمى وقادراً  حولو من الميئة فيم من متمكنا تجعمو التي تفكيره وطرائق العممية

                       . (17 ،1976 )سعد، سميم عممي
 الطممة أذىان إلى العممية المادة مإيصال كفيمة تدريسية وطرائق أساليب مإيجاد الحديثة الترمية اىتمت   

 لغرض تحديثيا الضروري من التي الفعالة الترمية أداة المنيج يعد إذ الحديث، ممفيوميا الدراسية المناىج عمى معتمدة

 واقع أن إلى (1995) وآخرون الخميمي يشير الصدد ىذا وفي  (.2 ،1998 المعاصرة)المشيداني، مالتطورات رمطيا

 ىائل كم أمام أنفسنا نجد فإننا العالم، مستوى عمى المناىج متطوير المتصمة العممية لممحوث ونتيجة متغير، المعرفة

 العمم خصائص من والن )الكيمياء(، ومنيا الطميعية العموم مجال في سيما وال يوم معد يوماً  يزداد المعرفة من

 وتمعا المعرفة، مجال في والتطور التقدم مواكمة الضروري من يصمح انو مل معين حد عند يق  ال انو الديناميكية

 عمى لزاماً  صار المتسارع التقني التطور مع انو كما مستمر، تغيير في العموم تدريس أىدا  فان العممي لمتطور

   اوأخيرة. العقود في سيما وال التقني المجال في كمير تقدم يحدث إذ التسارع ذاى يراعوا أن ومطورييا، المناىج مصممي

 العموم تعميم ميا يتم التي الطرائق أفضل عن المحث ىو الترمويين ىم صار لقد (،159 ،1995 وآخرون، )الخميمي

 (،12 ،1989 )يعقوب،   . اليوم مجتمع  في العمم لتطوير الوسائل إحدى ىي وطرائقيا العموم تدريس أساليب الن

 الطالب إكساب إلى يرمي إذ لمطالب، الدراسي المرنامج في رفيعة مكانة يحتل العموم تدريس إن (1996) زيتون ويؤكد

 يسعى كما العممية، والميول االتجاىات وتنمية وعممياتو العمم قائطر  واكتساب العممي، التفكير وتنمية العممية، المعرفة

 .المختمرية والتجارب العممية اطاتمالنش قيامو طريق عن الطالب لدى وتطويرىا المناسمة العممية تالميارا تكوين إلى
 (.44 ،1996 )زيتون، 

يصالو محتوى المادة ليم من ناحية  وتأتي أىمية  التعمم التعاوني مأنو يحقق حاجات الطممة النفسية من ناحية وا 
 حيث يمارس الطممة  نوعين من النشاطات :أخرى كما تكسميم فعالية ضمن اإلطار الجماعي 

 :ميمتيا اكتساب المعار  لمتالميذ وتدريسيم الحقائق والقوانين . معرفية 
، 2000:ميمتيا اثارت دوافع التفاعل عند التالميذ كما إنيم من خالل ىذه الطريقة يعمرون عن ذاتيم.  )نميل،  ابتكاريو 

183.) 
 تداخل خالل من الكيمياء تعمم نحو الطممة تحفيز تسيم قد التعاوني التعمم إستراتيجية توظي  في الماحث ويرى 

 ومالتالي فييا ويتشاورون يدرسون التي التعاونية المجاميع عمر المعض معضيم من عمييا يحصمون التي المعمومات

 إليو. نصموا ما وىو الدراسي تحصيميم يزيد وماوأخير لمتعمم دافعيتيم من تزيد
 :    Research Objective البحثىدؼ ثالثا: 

ييد  المحث الحالي التعر  الى فاعمية استخدام إستراتيجية التعمم التعاوني في تحصيل  طالب الص  االول المتوسط 
 في مادة   من خالل التحقق. من صحة الفرضية اآلتية :  

حصيل طالب المجموعة التجريمية ( مين متوسط درجات ت0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1
الذين يدرسون وفقا إلستراتيجية التعمم التعاوني  ومتوسط درجات تحصيل طالب المجموعة الضامطة الذين يدرسون 

  وفقا لمطريقة االعتيادية .
 البحث: حدود رابعا:
     .2012-2011 الدراسي لمعام لممنين الراية ثانوية في المتوسط اوأول الص  طالب .1
 (.2012-2011الدراسي) لمعام الثاني الدراسي صلالف .2
 .2011الثالثة الطمعة المتوسط اوأول لمص  المقرر الكيمياء كتاب من السادس( الخامس، ،رامعالفصول)ال .3
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             Definition Of The Termsتحديد المصطمحات:         خامسا:
 :Effectivenessالفاعمية:     
 عرفيا كل من:

( " مستوى تحصيل الطممة عمى وفق إي جانب من جوانب النواتج التعميمية سواء كانت 1998امي ونايفة، )قط -  
 (  17، 1998معرفية أم نفس حركية أو عاطفية انفعالية " )قطامي ونايفة، 

 (17، 2001( " مدى تطامق مخرجات النظام مع أىدافو "      )زيتون، 2001 زيتون)- 
( " مدى االثرالذي تحدثو المعالجة التجريمية ماعتمارىا متغيرا مستقال في 2003)والنفسية تربويةمعجم المصطمحات ال - 

 (230، 2003احد المتغيرات التامعة "        )شحاتة والنجار، 
اوأثر الذي تتركو إستراتيجية التعمم التعاوني   في تحصيل   طممة الص  اوأول المتوسط في مادة -: التعريؼ اإلجرائي

 الكيمياء .
 :Strategy       اإلستراتيجية

 عرفيا كل من :
( مأنيا "إجراءات أو طرق محددة لتنفيذ ميارة معينة ويكون التعميم استراتيجي عندما يعي المتعممون 1999)الحيمة،  - 

 ( 64، 1999الميارات الخاصة التي يستعممونيا في التعمم ويضمطون محاوالتيم الستعماليا".         )الحيمة، 
( مأنيا "خطة عمل عامة توضع لتحقيق أىدا  معينة ولتمنع تحقيق مخرجات غير مرغوب فييا 2001)كوجك،  - 

وتصمم في صورة خطوات إجرائية ويوضع لكل خطوة مدائل تسمح مالمرونة عند تنفيذ اإلستراتيجية وتتحول كل خطوة من 
ة تفصيمية تتم في تتامع مقصود ومخطط في سميل تحقيق خطوات اإلستراتيجية إلى تكنيكات أي إلى أساليب جزئي

 (                                                       301، 2001اوأىدا  المحددة".     )كوجك، 
ىي مجموعة من الخطوات واإلجراءات التي تم إعدادىا لتدريس مادة الكيمياء لمص  اوأول متوسط  التعريؼ اإلجرائي: 

 يا وتشمل تقسيم الطممة إلى مجموعات تعاونية .عمى وفق
 :Cooperative  Learning  التعاوني: التعمم

 -عرفو كل من: 
 - (Lonning ،1993)  مأنو"  طريقة يعمل فييا الطالب في مجموعات صغيرة غير متجانسة من حيث القدرات والخمفية

 العممية ويتفاعمون نحو تحقيق أىدا  مشتركة " . 
 (1993 ،p:1087 Lonning( 

 مختم  تضم صغيرة مجموعات في الطالب تنظيم خالل من تقوم تدريسية إستراتيجية مانيا""(2000 )الكرش،-

 وتوجيو اشرا  تحت التعمم اثناء مينيم فيما ويتفاعمون الواحدة المجموعة طالب يتعاون حيث التحصيمية، المستويات

 (9 ،2000)الكرش  العام"". ادائيا حسب مجموعة لكل الالزم التعزيز يقدم الذي المعمم
 طالب (5–2) صغيرة مجموعات إلى الطالب تقسيم عمى يعتمد تعممي -تعميمي "أسموب  بأنو: (2007 )زيتون  -

 المتمادل واالعتماد المجموعة، أعضاء مين التعاون خالل من وذلك المشتركة المتمادلة اوأىدا  من مجموعة لتحقيق

                           (554 :2007 )زيتون، االجتماعي". التفاوض خالل من ماإلجماع القرارات لىإ والتوصل اإليجامي،
"إستراتيجية تعمم يقسم فييا الطممة إلى مجموعات غير متجانسة في التحصيل  والذكاء  تضم كل التعريؼ اإلجرائي 

ب،   مشجع،  مالحظ( يتعاونون فيما مينيم لتحقيق ( طالب يعين لكل طالب  دوره الخاص )قائد، مقرر،  كات5مجموعة )
 أىدا  درس الكيمياء ويقتصر دور المعمم عمى اإلشرا  والتوجيو والتغذية الراجعة" .
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 إطار نظري :سادساً 
 التعاوني: التعمم
 JOHN) مشروع ضمن العشرين القرن مدايات من الغرمية المالد في التعاوني التعمم استراتيجيات ظيرت وقد

DEWEY)  المنيج أىدا  وتحقيق الطالب عند عامة مصفة التعمم تعميق عمى ساعد الذي االجتماعية الدراسات في 

 وأنو التسعينات في استعمالو وتم الماضي، القرن من الثمانينات في التعاوني مالتعمم االىتمام زاد وقد عالية، مفاعمية

 قد الذي التقميدي لمتعمم مناسب مديل ووأنو واالجتماعية  وأكاديميةا الجوانب في جيدا تحصيال أثمتت التي الطرائق من

 من عدد يؤكد (،94 :2000 طاني،ح)الق التعاوني. التعمم طريقة في الممموس التعاون روح إيجاد عمى يركز ال

 مفيوم وأنو متقدمة،ال العالم ممدان معظم في لممعممين التعاوني التعمم أىمية وروادىا واإلدارة والتعميم الترمية مفكري

 ، وأشار)حجي والقيادي، الميني المعمم أداء تحسين طريق عن الترموي العمل تطوير تستيد  إستراتيجية عمى يعتمد
 أعضاء أداء أن إلى ذلك ويرجع معض من معضيم لتعمم كمصادر الطالب يخدم التعاوني التعمم أن الى (2000

 مين يزداد اإليجامي المتداخل االعتماد فإن ولذلك لممجموعة، ريناآلخ اوأعضاء عمى يعتمد أفراداً  المجموعة

 العالم مياجية( )جان مماشرة غير مطريقة التعاوني التعمم فكرة دعموا الذين أىم ومن (،90 ، 2000 )حجي،.أعضائيا

 التعمم أن تؤكد )مياجية( نظرية ان إذ التعميم، سمم وتنظيم المناىج في الكمير اوأثر لو كان الذي الشيير النفسي

 ويكونون المعنى يكتشفون اوأطفال أن أوضح وقد اوأقران. مين الجماعي التعاون خالل من ينتج الفرد عند والتطور

  مجموعة ضمن التفاعل أثناء في الطفل يعمل إذ اآلخرين، ومين مينيم واالختال  التشامو  أوجو عمى مناءً  شخصياتيم

 إلى يؤدي والمناقشة  التفاوض من كثير عنو ينتج الذي التفاعل ذلك وأن ات،والمعموم لمتعميمات ومتسمم كموصل

  )محمد،   وتشجيعيا الفرد ميارات غرس عمى  يساعد وىذا وسط حل إلى الوصول كيفية وتعمم االستماع ميارة تنمية

2005 :  35)  
 التنافسية التعمم أنواع تحققو  مما أكثر ورفعو اإلنجاز مستوى تعزيز عمى يعمل التعاوني التعمم أن الماحث ويرى     

 وفي لمطالب الفردي اإلنجاز في مالتحسن التدريس غرفة في التعاوني التعمم تجارب الحديثة اوأمحاث ترمط إذ اوأخرى؛

 ضمن اوأفضل ولمميارات التدريس تجاه إيجامية أكثر مواق   اتخاذ وفي  الدراسي التحصيل وزيادة التفكير تحسين

  اوأكمر. المتمادل واالحترام   ولزيادة  المجتمعات وفي اتالمجموع
 العناصر األساسية لمتعمم التعاوني : -أ 

 التعاضد اإليجابي  : .1
  أنيم الطممة  يعتقد أن ىو فعال تعاوني  أساس عمى منظم لدرس متطمب أول إن  
" يسمحون أو معاً  "يغرقون   وأن المخصصة المادة يتعمموا أن عاونيةالت التعميمية المواق  في مسؤوليتان ولمطممة معًا

 أنيم الطممة يدرك عندما اإليجامي االعتماد ويتوافر المادة، ىذه يتعممون مجموعتيم أعضاء جميع أن من يتأكدوا

 والحيمة، مجموعتيم.)توفيق في أقرانيم ينجح لم ما ىم ينجحوا أن يمكن ال نحو عمى المجموعة في أقرانيم مع مرتمطون

2002، 86)     
 المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية : .2
 مإيجامية، المجموعة أفراد مقية مع  والتفاعل العمل في منصيمو ماإلسيام مسؤول المجموعة أعضاء من عضو كل إن    

 تظير لممجموعة النتائج تعاد المجموعة في فرد كل أداء  يقوم وعندما اآلخرين، عمل عمى مالتطفل الحق لو وليس

 ( 34 ،2002 )محمود،                       الفردية. سؤوليةالم
 التفػاعل  المباشر  بين  الطمبة  :  .3

 متامعة المدرس وعمى الحوار،  طريق عن معض مع معضيم مماشرة يتفاعموا أن المجموعة أفراد من ذلك يتطمب    

        (JOHNSON D.W. & JOHNSON ;1998 :33)  ليم. الراجعة التغذية وتوفير المجاميع
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 التعاون: .ميارات4
 العمل عالقات لتعزيز الشخصية العالقات وتطوير المناسمة االجتماعية العالقات تطوير أسموب الطممة يتعمم     

 فرد كل يسيم محيث المشكالت حل وطرائق الثقة جسور ومناء والقيادة اوأشخاص مين التواصل ميارة مثل مينيم الوثيقة

          (OKEBUKOLA ; 1986 : 585)التعاون. نتائج وتنظيم  إليو الموكمة لميماتا إنجاز في
 .المعالجة الجمعية :5

 تحقيق في نجاحيم مـدى ممناقشة  المجموعة أفراد يقوم طريقيا فعن المجموعة لعمل تقويم ممنزلة الخطوة ىذه تعد      

 التقويم ىذا في دوره ولممعمم لمياميم، الصحيح اوأداء إلى وصوال   مينيم التفاعل مستوى عمى والتعر  عمميم أىدا 

 ( 31، 2002) محمود،   .   ككل الص  لعمل ام الواحدة لممجموعة سواء
 بعض إستراتيجيات التعمم التعاوني : -ب 

       Peer   Instructionتعميم األقران  :   -
       Team  Games  Tournamentsمسابقات العاب الفريؽ :  -
    STADفػرؽ التحصيل  :  -
    Learning  Togetherالتعػمم معػػًا :   -
     Integration  Methodالطريقة التكاممية   :  -
 Group  Investigation   (GI)طريقة البحث االجتماعي :    -
         Cooperative   Learning  Structuresالطريقة البنيوية   :  -

  (399، 1999)الحيمة،                                          
تتنوع ادوار المعمم عند استخدام التعمم التعاوني من خالل توفير الظرو  المناسمة  -دور المعمم  في التعمم التعاوني: -د 

 لضمان االنسيامية في تحقيق ىذا النوع من التعمم وتتحدد ادوار المعمم مما يأتي :
 الدرس وأىدا  المجموعة.تعري  المجموعات مأىدا   .1
 تييئة المناخ الترموي السميم لعمل المجموعات من الناحية المادية والمعنوية . .2
 توزيع الطالب عمى مجموعات غير متجانسة وتحديد عدد اوأفراد في كل مجموعة.   .3
 توضيح الميمة التي تكم  ميا المجموعات ومتامعة التنفيذ. .4
 المناسمة لمجموعات العمل . تقديم التعزيز والمكافئات المعنوية .5
 رعاية الطالب ذوي الحاجات الخاصة الذين يعزفون عن العمل التعاوني . .6
 تفقد المجموعات وتوفير التغذية الراجعة لجميع المجموعات . .7
 التدخل عند الحاجة وتقديم المساعدة لمطالب الذين محاجة إلى مساعدة . .8
 (114، 2010. )التميمي، تقويم عمل المجموعات واوأفراد في كل مجموعة  .9

 دور المتعمم في التعمم التعاوني  : -ىػ 
 يشترك مع زميمو في النشاط . -1 
يمدي الحماسة في أثناء ممارسة النشاط ) يظير ذلك في سرعة العمل ومعدد المحاوالت وييتم مما يعممو ويثامر عمى  - 2      

 ما يقوم مو من عمل ... الخ(.
 ئو في المجموعة )يساعد زميمو ويتمادالن اوأدوار واوأماكن ليقوم كل منيما مجزء من النشاط(. يتعاون مع زمال -3    

 يتنافس مع زمالئو في ما يشتركون معممو . -4
 يتجاذب الحديث ميدوء مع زمالئو. -5
 يحث زميمو عمى االستمرار في النشاط حتى يكتمل. -6
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 ينيمك في ممارسة اوأنشطة مع زمالئو . -7
 تقمل أعمال زمالئو ويعمق عمييا .ي -8 
 (188:  1998يستجيب إلى توجييات المدرس وتعميماتو . )الجمري وآخرون،  -9 

  ”ومعد إطـالع الماحث عمى إستراتيجيات التعمم التعاوني ومميزات كل منيا فـقد اختار إستراتيجية التعمم معا ً     
   . دريس  المجموعة التجريمية لت كإستراتيجية( Learning  Together) “المذكرات 

 دراسات سابقة:-
 :(1998دراسة )سماره،  -

أجريت ىذه الدراسة في اوأردن وىدفت إلى معرفة اثر استخدام إستراتيجيتين لمتعمم التعاوني في تحصيل طممة السنة 
 الجامعية اوأولى في مادة الكيمياء العامة .

ختيارىم قصدينا،  وشممت كل طممة السنة الجامعية اوأولى من الكميات ( طالب وطالمة تم ا219تكونت عينة المحث من)
العممية، قسمت الشعب التجريمية والضامطة مشكل عشوائي، فعدت شعمتان مجموعة ضامطو درست مالطريقة االعتيادية، 

مار تحصيمي من نوع وشعمتان مثمتا المجموعة التجريمية اوأولى، وشعمتان مثمتا المجموعة التجريمية، اعد الماحث اخت
( وأظيرت النتائج وجود 20ريتشارد سون ) -االختيار من متعدد وتم التأكد من صدقو وثماتو ماستخدام معادلة كودر

فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطممة تعزى إلى الطرائق المستخدمة في التدريس ولصالح مجموعات التعمم 
 ( 7-6، 1998زى لمجنس ولصالح اإلناث. )سماره، التعاوني كما توجد فروق في التحصيل تع

 (:2002دراسة )الربيعي،  -
أجريت ىذه الدراسة في العراق وىدفت إلى معرفة اثر استخدام التعمم التعاوني في تحصيل طالمات الص  الخامس  

 العممي في مادة الكيمياء وتفكيرىن العممي .
مت المجموعة التجريمية التي درست مطريقة التعمم التعاوني ( طالمة مث30( طالمة  )60تكونت عينت المحث من)

(طالمة اوأخرى مثمت المجموعة الضامطة التي درست مالطريقة االعتيادية،  كوفئت المجموعتين  ممستوى الذكاء 30و)
ر تحصيمي، ودرجة الكيمياء لمص  الرامع والمعمومات السامقة والعمر ماوأشير والتفكير العممي،  أعدت الماحثة اختما

أظيرت النتائج تفوق طالمات المجموعة التجريمية التي درست مطريقة التعمم التعاوني عمى طالمات المجموعة الضامطة التي 
 ، ص م.خ(2002درست مالطريقة االعتيادية .        )الرميعي، 

 (Warkentin  1995دراسة ) -
ت إلى الكش  عن اثر التعمم التعاوني في تحصيل طممة المرحمة أجريت ىذه الدراسة في الواليات المتحدة اوأمريكية وىدف

 الثانوية العميا في مادة الكيمياء .
( طالما وطالمة تم اختيارىا عشوائيا من قسم العموم الترموية والنفسية في كمية الترمية وتم 84تكونت عينة المحث من )  

( طالما وطالمة خضعوا إلى التعمم التعاوني والمجموعة 42نت من)تقسيم العينة عشوائيا إلى مجموعتين احدىما تجريمية تكو 
( طالما وطالمة خضعوا إلى الطريقة االعتيادية . وكانت أداة الدراسة عمارة عن اختمار 42الثانية ضامطة تكونت من )

، 1995 . )لضامطةتحصيمي معدي من نوع االختيار من متعدد وأظيرت النتائج تفوق المجموعة التجريمية عمى المجموعة ا
p 18-22 Warkentin    ) 

 - إجراءات البحث:
:التصميم التجريمي يعني تصميم مخطط او مرنامج عمل يوضح كيفية تنفيذ التجرمة من مالحظة التصميم التجريبي -

عزيز وانور، مقصودة ويتحكم الماحث في السيطرة عمى الظرو  المحيطة مالتجرمة او المؤثرة مالمتغيرات المطموب دراستيا )
(، لذا اختار الماحث التصميم التجريمي ذا الضمط الجزئي وذا االختمار المعدي لمتحصيل لمالئمتو مع ظرو  256، 1990
 التجرمة.
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 ( 1مخطط) 
 التصميم التجريمي

 المجموعة المتغير المستقل المتغير التامع
   التحصيل

 
 التجريمية إستراتيجية التعمم التعاوني

 الضامطة عتياديةالطريقة اال
 -مجتمع البحث والعينة:

تم اختيار ثانوية الراية من مين المدارس التامعة لممديرية العامة لمترمية في محافظة ديالى لتطميق المحث الحتوائيا عمى    
 شعمتين لمرحمة االول المتوسط .

لما لكل شعمة، واختيرت شعمة )أ( مطريقة طا 25طالما موزعة عمى شعمتين مواقع  50ممغ عدد طممة الص  االول المتوسط 
عشوائية كمجموعة تجريمية ودرست عمى وفق إستراتيجية التعمم التعاوني وشعمة )ب( كمجموعة ضامطة ودرست مالطريقة 

 االعتيادية.
 :تكافؤ المجموعتين  -
سوما ماوأشير تم اجراء التكافؤ مين مجموعتي المحث في كل من المتغيرات وىي)العمر الزمني لمطممة مح 

 والتحصيل الدراسي لمادة العموم لممرحمة االمتدائية(.
 مستمزمات البحث: -

تحديد المادة العممية)الفصول الثالثة االخيرة من كتاب ممادْي الكيمياء لمص  االول المتوسط وىي)الطاقة  -
 والوقود، معض الصناعات العراقية، الكيمياء في حياتنا اليومية(.

 :اض السموكيةصياغة األغر  -
( غرضا سموكيا موزعة عمى محتوى الفصول الثالثة من كتاب ممادْي الكيمياء العامة، وقد صنفت 89تم اعداد )

الى المستويات الثالثة االولى من تصني  مموم لألىدا  المعرفية)تذكر، استيعاب، تطميق(، وقد عرضت عمى 
س والتقويم لميان آرائيم ومالحظاتيم حول مدى صالحيتيا في طرائق التدريس والقيا1نخمة من الخمراء والمختصين

   وسالمة صياغتيا وفي ضوء تمك المالحظات عدلت معض اوأغراض حتى أصمحت مصيغتيا النيائية. 
 إعداد الخطط التدريسية:-
عة ( خطة لكل مجمو 20تم إعداد خططا تدريسية يومية لمجموعتي المحث وفقا لطميعة المتغير المستقل مواقع ) 

 ( وعرضت نماذج من الخطط التدريسية عمى مجموعة من الخمراء والمختصين لغرض تقييميا.1)ممحق 
 أداة البحث: -
اعد الماحث اختمار تحصيميا معتمدا عمى محتوى المادة الدراسية واوأغراض السموكية التي حددت مسمقا وتم  

صيمي عمى أجزاء المادة العممية وعمى جميع اوأغراض إعداد الخارطة االختمارية لغرض توزيع فقرات االختمار التح
 السموكية مصورة متجانسة.              

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،م.د يوسف خليل  ،م.د ثاني حسين خاجي  د توفيق قدوري ، م ،ا.د ناظم كاظم ا.م. منذر مبدر عبد الكريم 1
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 (1جدول )
 الخارطة االختمارية

 المحتوى وزن المحتوى مستويات االغراض ومكوناتيا المجموع
 االغراض السموكية         

 
100% 

 تطبيؽ
18% 

 استيعاب
36% 

 تذكر
46% 

 الفصل عدد الحصص

 الرابع 5 25 3 3 1 7
 الخامس 8 40 6 4 2 12
 السادس 7 35 5 4 2 11
 المجموع 20 %100 14 11 5 30

)االختيار من متعدد( كل فقرة تحتوي  وفي ضوء الخارطة االختمارية تم إعداد فقرات االختمار التحصيمي من نوع
( فقرة، وتم إيجاد صدق وثمات االختمار 30ختمار )عمى أرمعة مدائل تمثل احدىا اإلجامة الصحيحة، وممغ عدد فقرات اال

 (.0.85) التحصيمي من خالل االجرات المتمعة ليذا الغرض. وممغت قيمة ثمات االختمار
 عرض النتائج وتفسيرىا:-
( مين 0.05) اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة لمتحقق من صحة الفرضية الصفرية التي تضمنت "  

ات تحصيل طالب المجموعة التجريمية الذين يدرسون وفقا إلستراتيجية التعمم التعاوني  ومتوسط درجات متوسط درج
  تحصيل طالب المجموعة الضامطة الذين يدرسون وفقا لمطريقة االعتيادية ".

المجموعتين فقد تم إيجاد المتوسط الحسامي واالنحرا  المعياري والتماين والقيمة التائية المحسومة لدرجات طالب 
 (. 2التجريمية والضامطة في االختمار التحصيمي وكما في الجدول ) 

 ( 2جدول ) 
المتوسط الحسامي واالنحرا  المعياري والتماين والقيمة التائية المحسومة والجدولية لدرجات طممة مجموعتي المحث 

 في االختمار التحصيمي.
عدد  المجموعة 

 الطالب
المتوسط 
 الحسامي

 االنحرا 
 المعياري 

درجة  التماين
 الحرية

الداللة عند مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسومة 0.05داللة 

 48 47.62 6.9 30.66 25 التجريمية
 

3.12 2.002   
 43.55 6.6 25.04 25 الضامطة دالة

( 30.66التحصيمي ) ( ان متوسط درجات طالب المجموعة التجريمية في االختمار2يتمين من الجدول )
( واالنحرا  المعياري 25.04(، مينما يممغ متوسط درجات طالب المجموعة الضامطة )6.9واالنحرا  المعياري )

(6.6.) 
( وىي اكمر من 3.12لعينتين مستقمتين ممغت القيمة التائية المحسومة ) (T-test)ومتطميق معادلة االختمار التائي 

(، لذا ترفض الفرضية الصفرية وتقمل الفرضية 48( ودرجة حرية )0.05مستوى داللة)القيمة التائية الجدولية عند 
المديمة، أي وجود فرق ذو داللة إحصائية  مين متوسطي درجات تحصيل طالب المجموعتين التجريمية والضامطة 

 ولصالح المجموعة التجريمية التي درست عمى وفق إستراتيجية التعمم التعاوني.
 أن: الكيمياء إلى في الطالب تحصيل في التعاوني التعمم إستراتيجية فاعمية سمب يعود وقد
 التعمم، وىذا نحو الطممة دافعية زادت من التقميدية الطريقة عن المختمفة الجموس وطريقة الص  لغرفة الجديد التنظيم -1

 استخدام فإن ذلك إلى ماإلضافة المادة في تحصيميم إيجاميا عمى انعكس مما التعميمية مالمادة االىتمام زيادة إلى أدى
وىذا  .ظير الذي التحسن أيًضا يفسر رمما مياميم إنجاز معد الطممة والمادية( مع المختمفة)االجتماعية التعزيز أساليب

تماميا الميام إلنجاز الفعالة المشاركة عمى الطممة شجع ما   . عمى التعمم لممثامرة كمير حافز وخمق وا 
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 المنخفض التحصيل ذوي الطممة االيجامي مين المتمادل االعتماد من زاد متجانسة غير مجموعات ضمن اءالكيمي تعمم إن
 اوأكثر أقرانو مع يتعامل عندما الدعم عمى ويحصل أفضل يتعمم مشكل الطالب أن المتفوقين، حيث والطممة والمتوسط

 ،(2005)الحسن،     منو .  وميارة معرفة
 مع المشكالت وحل والممارسة المتوسط لممشاركة التحصيل ذوي الطممة لمطممة ومالذات فرصة أتاح التعاوني التعمم-2

 التعمم نحو دافعيتو من زاد مما خاص مشكل منو المطمومة في الميام نجاًحا حقق أنو الطالب شعر ميذا النظراء، و
 المجموعة في الفرد نجاح ووأن . مياءمادة الكي في الطممة تحصيل زيادة عمى ذلك ماإلحماط، وقد ساعد شعوره وعدم
 واتجاه نفسو اتجاه الفردية ممسؤوليتو المجموعة في فرد كل من إحساس زاد فقد المجموعة أفراد كل نجاح عمى توق 
الممكنة  الوسائل ومكل جدي مشكل أقرانيم لمساعدة المتفوقين الطممة دفع مما تيم واجما اآلخرين إلنجاز المجموعة أفراد
  .لدييم الضع  نقاط وتجاوز لمادةا لفيم

 مينيم أو المجموعة أنفسيم طممة مين التعاوني التعمم إستراتيجية وفرتو الذي المستمر التقويم فإن كذلك -3
 أخطائيم عمى الطالب التعر  لجميع الفرصة أتاح المعمم ومين ومينيم اوأخرى المجموعات طممة ومين

 من زاد الذي اوأمر المعمم من المتفوقين أو الطالب من الراجعة مالتغذية وزودىم تصحيحيا عمى والعمل
 .مادة الكيمياء في تحصيميم

 لمطممة  التعمم عممية سيل التعاوني التعمم مجموعات استخدام فإن ذلك إلى إضافة -4
 الطالب دور لجميع وتحديد التعميمية الميام ووضوح دقيق مشكل اوأىدا  وتحديد التعميمية الميئة تنظيم مسمب

 اوأنشطة إنياء في وعدم الرغمة التعمم عمى اإلقمال في رغمة الطالب اظير فقد .مينيم فيما اوأدوار وتمادل
 الطالب تحصيل زيادة عمى ساعد وىذا قد .الممل إظيار دون التعاونية النشاطات في الصفية، واالنخراط

 .مادة الكيمياء في
 أنفسيم الطالب مين ناجح إيجاد تفاعل عمى ساعد مما والمستشار الموجو ورد إلى الممقن دور من المعمم دور تحول -5

ضفاء  زيادة عمى ساعد مما جديدة جماعية أفكار واستنماط روح اإلمداع إذكاء و التعميمية الميئة عمى والنشاط الحيوية وا 
 .في الكيمياء   الطالب تحصيل

 مجموعات إلى الميمة تنجز التي ال المجموعة أفراد متحريك مسماحيا ةالمرون أيًضا التعاوني التعمم وتوفر إستراتيجية -6 
 تحصيل زيادة عمى ذلك ساعد وعميو .لممادة المجموعة زيادة فيم في يسيم مما ليا والمساعدة الدعم تقدم أخرى تعاونية
 . الكيمياء في  الطالب
 د من التوصيات التي يراىا مناسمة:معد االنتياء من عرض النتائج وتفسيرىا يوصي الماحث معد التوصيات:

 اعتماد استراتيجية التعمم التعاوني في تدريس المواد العممية في الدراسة الثانوية. -1
 تدريب المدرسين عمى االتجاىات الحديثة في التدريس ومنيا استراتيجيات التعمم التعاوني. -2
يم تسمح مالتدريس  وفقا لمطرائق التدريسية الحديثة ان تكون مناية المدارس التي يتم انشاؤىا حديثا مصممة وفق تصم -3

 التي تتطمب ىذه التصاميم. 
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                  1ممحؽ  
                 أنموذج خطة تدريسية وفقا إلستراتيجية التعمم التعاوني 

 المادة: الكيمياء                                                                            الموضوع:  الطاقة وأنواعيا.                      
 ( دقيقة                                الص  :اوأول المتوسط45الزمن :)  

 التاريخ/       
 األىداؼ السموكية:  

 جعل الطالب قادرا عمى أن:
 يعدد فوائد الطاقة الحرارية.  -3اع الطاقة.  يعدد أنو  -2يـعر  صور الطاقة.  -1
 يشرح فائدة الضوء لمنماتات.  -5يعدد فوائد الطاقة الضوئية.  -4
    يميز مين أنواع الطاقة.   -7يعدد استخدامات الطاقة الكيرمائية. -6

 -الوسائل التعميمية:
 يح نفطية وغازية وكيرمائية متنوعة(السمورة، الطماشير، مصورات )محطة توليد كيرمائية، محطة منزين، مصام

 دقائؽ(  5المقدمة: )
من اجل إثارة انتماه الطالب لمدرس يعمق المدرس المصورات أمام الطالب ويريد منيم تعميق عمى المصورات فيمدأ الدرس 

 ميذه الصورة .
 دقيقة( 30عرض الدرس :)

  ادوار الطالب كل مجموعة معد أن تم توزيع الطالب حسب المجموعات التعاونية ومعد تحديد 
: يذكر المدرس الطالب مأىمية التعاون في حل المشكالت التي تواجييم في حياتيم اليومية مصداقا لقولو تعالى  لمدرسا

)وتعونا عمى المر والتقوى وال تعاونوا عمى اإلثم والعدوان( ويمين ليم إن المجموعة التي ستتعاون ستكافأ كميا أما لمجموعات 
م تتعاون لمتوصل إلى انجاز الميمة ستخسر ىذه المكافئة ثم يكتب عنوان الدرس  عمى السمورة )الطاقة وأنواعيا( التي ل

إلثارة انتماه الطالب ومعد ذلك  مناقشة الطالب عن معموماتيم عن لطاقة وأنواعيا يدون المدرس عمى السمورة  اوأسئمة 
عمييا من جميع المجاميع  معد التداول ويمكن لمنسق المجموعة إن  اآلتية والتي تسمى)توضيح الميام(ويطمب اإلجامة

 يستفسر عن كل غموض من المدرس:
 ماىي فوائد الطاقة الحرارية؟ -3عدد أنواع الطاقة ؟  -2ما ىي صور الطاقة ؟   -1

                        )المرحمة االنتقالية(  ومعد كتامة اوأسئمة يوجو الطالب لالنتظام في مجموعاتيم والتي تسمى
ثم يمدأ النقاش مين أفراد كل مجموعة مصورة منفردة وميدوء ويعمل المدرس عمى مساعدة المجاميع من خالل اإلجامة 
عن الغموض أو االستفسارات ويكون المنسق ىو حمقة الوصل مين المدرس والمجموعة . ويعمل قائد مجموعة عمى التأكد 

لنقاش أما القارئ فيعمل عمى االستعانة مالكتاب لقراءة ما يتعمق مالميمة الموكمة. من مشاركة جميع طالب مجموعتو في ا
 والمشجع يعمل عمى مث روح الحماس لدى طالب مجموعتو إلنجاز الميمة مالسرعة والدقة الممكنة .

عرض مقرر أما الممخص فيعمل عمى تمخيص ما توصمت إليو المجموعة أما المسجل فيقوم متدوين الجواب ومعد ذلك ي
 كل مجموعة ما توصمت إليو مجموعتو. 

وأخيرا يقوم متمخيص الدرس وكتامة اإلجامة الصحيحة عمى السمورة ويطمب من الطالب تدوين ذلك في دفاترىم معد 
 مكافئة المجموعات لتي توصمت إلى اإلجامة الصحيحة .

 ثم يحث المجاميع لمميمة الجديدة وىي اإلجامة عن اوأسئمة االتية:
 مافائدة الضوء لمنماتات؟   -5ماىي فوائد الطاقة الكيرمائية؟ -4
 كي  تميز مين أنواع الطاقة؟  -7اذكر اوأجيزة المنزلية التي تعمل مالطاقة الكيرمائية. -6
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ومعد زمن يحدده المدرس إلنياء ىذه الميمة يطمب من المجاميع عرض ما توصل إليو، ثم يختار اإلجامة اوأكثر دقة  
 ويطمب من جميع الطالب كتامتيا ويكافئ المجموعة التي أنجزت الميمة في الفترة المحددة . ويدونيا

 وىذه المرحمة تسمى مرحمة ختم الدرس ... وىكذا حتى يتم تحقيق اوأىدا  التي تم وضعيا  الواحد تمو اوأخر.
 دقائؽ( 5التقويم:)

 الطاقة الحرارية؟   مافائدة-3عدد أنواع الطاقة  ؟  -2ما ىي صور الطاقة؟    -1
-7اذكر اوأجيزة المنزلية التي تعمل مالطاقة الكيرمائية.  -6مافائدة الضوء لمنماتات؟  -5مافائدة الطاقة الكيرمائية؟   -4

 كي  تميز مين أنواع الطاقة؟  
 

 الواجب ألبيتي:
 يعطي المدرس الواجب ألميتي مصادر الطاقة والوقود. 

 المصادر: لممعمم
 ، وزارة التربية، بغداد. 3"مبادئ الكيمياء لمصؼ االول المتوسط "ط 2011عمار ىاني وآخرون، الدجيمي،  -
 ، " استراتيجيات التدريس"، دار  عمان.2003حسن حسين زيتون -

 المصادر لمطالب:
  ، وزارة التربية، بغداد.3"مبادئ الكيمياء لمصؼ االول المتوسط "ط 2011الدجيمي، عمار ىاني وآخرون،  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


