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 : وأهميتهاخلفية الدراسة

الرياضيات التي صدرت عن تدريس  معايير ركزت   
المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الواليات 

تعزيز استراتيجيات التفكير على  )٣٥(٢٠٠٠المتحدة عام 
على و، الفاعل، والتواصل الرياضي هاوالتبرير وتوظيف

 من ذلك يتطلبه ضية، وماالعالقات والروابط الريا
 في عمق الرياضيات، لتوظيفها في مهمات رـسب

    أن يكون شامالً لكٍل من  فالتغيير ال بد. حياتية
    المعلم، والطالب، والمعايير الصفية الداعمة لمثل 

 ة التطور ـحرك ؛ وذلك استجابة لنداء)٣٥(هذه اإلجراءات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كس حاجات المجتمع في عصر اقتصاد العالمية التي تع
 .المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

  وعلى الرغم من حركـة التطـور السـريعة التـي         
 ،شملت جوانب متعددة في تعلم الرياضـيات وتعليمهـا        

 فقد فشـل البحـث      ،واالهتمام المتنامي بطرق التدريس   
حتى وقتنا الحاضر في دعم محاولة المعلمـين خلـق          

 الطالب نشيطاً ومكتشـفاً للمفـاهيم       صفوف يكون فيها  
  فـي األردن    إذ ما زال تدريس الرياضيات     ؛الرياضية

 ، تؤدي إلى تـدني التحصـيل      ،يواجه صعوبات كثيرة  
  ،داـ وهولن، مقارنة مع بعض دول العالم مثل سنغافورة

 ني في تنمية التفكير الرياضي لدى طلبة الصف السادس األساسيأثر التعلم التعاو

 واتجاهاتهم نحو الرياضيات
 

 إيمان رسمي عبد

 ، األردن)األونروا(قسم المناهج والتدريس، كلية العلوم التربوية / أستاذ مساعد
 

 انتصار خليل عشا

 ، األردن)ااألونرو(قسم التربية وعلم النفس، كلية العلوم التربوية / أستاذ مساعد
 

���� 
 

 لدى طلبة الصـف     ،ضياتاتجاهات نحو الري  ال وا ، في تنمية التفكير الرياضي    التعاوني التعلم   ةاستراتيجياستخدام   رستقصاء أث إلى ا هدفت هذه الدراسة    
موعة تجريبية وأخرى مجموعة    وقد تم اختيار أفراد الدراسة بصورة قصدية عينة متيسرة، واختيرت إحدى الشعب بصورة عشوائية مج              . السادس األساسي 

 باستخدام استراتيجية   اً، تعليمي اًموقف) ٢٠(وبعد االنتهاء من تدريس وحدة الهندسة في الرياضيات من خالل           . طالبة) 56(عدد أفراد الدراسة    ضابطة، وبلغ   
 . ومقياس لالتجاهات نحو الرياضيات    ،فقرة) ٣٠(ل على    اشتم ، من نوع اختيار من متعدد     ،ختبار في التفكير الرياضي   التعلم التعاوني، تم تعريض الطلبة ال     

استخدم تحليل التباين المصاحب لعالمـات      كما  نحرافات المعيارية،    وحسبت المتوسطات الحسابية واال    ،والختبار فرضيات الدراسة تم تحليل نتائج الطالبات      
  فـي  ، الدراسـة  تيروق ذات داللة إحصائية بين نتائج الطلبة في مجمـوع         كشفت نتائج الدراسة وجود ف    و .الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة    
ضرورة استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في      وقد خلصت هذه الدراسة إلى      .  لصالح المجموعة التجريبية   ،التفكير الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات    

 .عزز تنمية القدرة على التفكير الرياضي واالهتمام بتصميم مناهج الرياضيات، وبما ي،تدريس الرياضيات
 .م١٨/٥/٢٠٠٩: ، وتاريخ قبول البحث٢٥/١/٢٠٠٩: تاريخ استالم البحث

 .التعلم التعاوني، التفكير الرياضي، االتجاهات نحو الرياضيات :كلمات مفتاحية
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 ولعل ذلك يتضح من النتـائج التـي حصـل     .واليابان
لألعوام ولي   في االمتحان الد   ،األردن عليها الطلبة في  

ــد . )٣٨، ٣٧، ٣٦، ٦(٢٠٠٧، ٢٠٠٣، ١٩٩٩ ،١٩٩١ وق
  في مقدمتها أسـاليب    ،يعود هذا الضعف ألسباب كثيرة    

 ،ويتطلب العمل .  السائدة في مدارسنا    وطرقها التدريس
إيجـاد   ،إلعداد الطالب فـي عـالم سـريع التغيـر    

استراتيجيات تدريس ال تقـوم علـى نقـل المعرفـة           
 تنميـة قدراتـه   فـي  الطالـب    وتلقينها، ولكنها تساعد  

 حتـى يسـتطيع مواجهـة       ،الخاصة، وتنمية تفكيـره   
 التخطـيط لتغيـٍر     فـي  ومساعدة مجتمعه    ،التحديات

 .مرغوٍب فيه
ونظراً لما لطريقة التدريس من تأثيٍر بالغ في رفع    

 وتطوير مظاهر التفكير الرياضي، ،مستوى التحصيل
لتعلم فإن االهتمام ينصب في الكشف عن طرق تزيد ا

تائج  ن)١٩(وزمالؤهص فينما خّلقد ، وإلى الحد األعلى
 من الدراسات السابقة، التي أفادت بأنه ما لم الكثير

ويوجهوا معرفياً  البيداغوجية، تتغير معرفة المعلمين
 في تطورأي لتطوير تفكير الطلبة، فلن يكون هنالك 

 من جهة ،)١٢( أنجيالكما أكـــدت. تعلم  الطلبة
تطوير تفكير على رورة تدريب المعلمين  ض،ثانية

 المعلمون ذلك ال بد لهم من حققالطلبة، ولكي ي
تدريس   واتباع أساليب،التركيز على عمق المعرفة

 تسعى لتحقيق الفهم المفاهيمي لدى ،صفي
 .)٢٣(المتعلمين

 الباحثين التربويين )٣٣(وزمياله  ستجلردعاوقد    
 التي باتت ،عتياديةإلعادة النظر في طرق التدريس اال

كما اقترح أساليب جديدة لم . جزءاً من تراث األمة
 حيث يمكن االستفادة من خبرات ،يألفها المجتمع

اآلخرين الذين تفوقوا في تعليم الرياضيات في العقود 
 .األخيرة

 من ، يشجع المعلم فيها طلبته،إن خلق بيئة تعلمية   
 رـبة أكث تجعل الطل،خالل مهمات رياضية ذات معنى

من أجل  ،تهافاعلية في استكشاف الرياضيات ومناقش
ويمكن تحقيق هذه . تفكير الطلبة الرياضيتطوير 

حيث يمكن للطلبة التعلم التعاوني، األهداف من خالل 
فإنه يجب ،  وبشكل مختصر،اكتشاف الرياضيات

إعطاء الطلبة الفرص لتعلم الرياضيات من خالل عمل 
 .الرياضيات

الطالب يمكن أن ألدب التربوي إلى أن ويشير ا   
يتعلم من زميل له، مثلما يمكن أن يتعلم من معلمه، 
وفي بعض األحيان يمكن أن يتعلم من زميله أكثر مما 
يتعلم من معلمه، فالتعلم يكون أجدى عندما يتم من 

   .)٢١(خالل العمل الجماعي لألفراد
ر ولقد أكدت االتجاهات الحديثـة فـي التربيـة دو            

 المتعلم، باعتباره محوراً للعملية التعليميـة التعلميـة،       
 ،ومصدراً رئيساً إلنتاج األفكار، ومعالجة المعلومـات      

وعمل االستدالالت، واستخدام المتناقضات، وتوظيـف      
 ،األفكار غير المألوفة في توليد أفكار مألوفـة جديـدة         

 .)٢٤(تسهم في تقديم حلول ناجعة للمشكالت المعاصرة      
 للتغلـب علـى     ، من الجهود التربوية   الكثيرت  وقد بذل 

المشكالت الناجمة عن اسـتخدام طرائـق التـدريس         
التقليدية، وذلك بهدف تحقيق تطور فعلي فـي عمليـة          

وقد أسفرت هذه الجهود عـن طرائـق       .التعلّم والتعليم 
مراعاة لحاجات الطلبـة     ية، وأكثر اعلتدريسية أكثر ف  

لتعلم التعـاوني،    ومن هذه الطرائق طريقة ا     .وميولهم
 ،بأنهـا نمـوذج تدريسـي      )١١(التي يصفها آدمز وهام   

والحـوار فيمـا    ،  يتطلب من الطلبة العمل مع بعضهم     
فيما يتعلق بالمادة الدراسـية، والتفاعـل مـع         ،  بينهم

بعضهم تفاعالً تنمو من خالله مهـاراتهم الشخصـية         
 . ةواالجتماعية اإليجابي

ن التعلم التعاوني    إلى أ  )١٧(ويشير دافيدسن وورشام     
 يعمل على إيجاد التكامل بين األهداف       ،أسلوب تعليمي 

 إذ إن تحقيـق     ؛االجتماعية واألهداف التعليمية التعلمية   
 اللـن خ ـ م ،أهداف تعليم التفكير في الغرف الصفية     
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 يضمن نتائج أكثـر إيجابيـة للـتعلم،         ،التعلم التعاوني 
ت األكثـر   فالتفكير التعاوني أكثر مالءمة لحل المشكال     

 .تعقيداً بصورة فاعلة
ومع أن التعلم التعاوني يقوم أساساً علـى إشـراك             

الطالب المباشر في عملية الـتعلم، إال أن تأكيـد دور           
المتعلم ال يقلل من أهمية الدور الذي يقوم بـه المعلـم            

 ويتمثل دور المعلـم     ،لتحقيق األهداف على أكمل وجه    
وإدارته، وتنظـيم   في التخطيط واإلعداد لتظيم الصف      

المهمات التعليمية، والمالحظة الواعية لمشاركة أفراد      
كما أن إدراك المعلـم لنظـام       . )٢٢(المجموعة الواحدة 

الحوافز المستخدم يساعد كثيـراً فـي إنجـاح هـذا           
 .)١٣(األسلوب

فاستخدام استراتيجيات التعلم التعاوني مـن خـالل            
لجلوس فـي    وإعادة ترتيب ا   ،مجموعات العمل الصفية  

 وتنفيذ  ، إلى مجموعات صغيرة   ةالصف، وتقسيم الطلب  
 والتفكير  ، وحل المشكالت، والحوار   ،تمارين المناقشة 

 واالطالع على كيفية تفكيـر اآلخـرين،   ،بصوت عالٍ 
 ، والتعـاون  ،من شأنها تنمية روح المـودة      كلها أمور 

 واالنتماء إلى المجموعة، والبيئـة      ،والثقة بين األفراد  
فالطلبة في مجموعات التعلم التعـاوني       .ة ككل التعليمي

 ويخططون لهـا بعنايـة      ،يحضرون مهماتهم بحرص  
 بوعي ودقة، والمعلمون بـدورهم يقـدمون       ،وينفذونها

لهم أشكاالً مختلفة من التغذيـة الراجعـة، وأسـاليب          
التقويم التي تجعل بيئة التعلم في مواقف التدريس بيئة         

 .)٢٦(نشطة وإيجابية وفاعلة
 
 :دراسات السابقةال

   أظهرت نتائج الكثير من الدراسات األثر اإليجـابي        
للتعلم التعاوني في االتجاهات وتقدير الذات، والعمـل        

 إلى جانب التحصـيل     ،التعاوني والعالقات االجتماعية  
     بدراسـة هـدفت     )٢٩(ميلـر ، فقد قام    )١٦،  ٣٢(الدراسي

 ةـمعرفاب الـفي اكتس التعاوني أثر التعلم معرفة إلى

شـملت عينـة    . واالتجاهات نحو مـادة الرياضـيات     
الدراسة طلبة من الصفوف الثانوية العليا العلمية، حيث        

إحـداهما  : تم تقسيم عينة الدراسة علـى مجمـوعتين       
تجريبية درست من خالل التعلم التعاوني، واألخـرى        
ضايطة درست من خـالل الـتعلم االعتيـادي فـي           

 تائج الدراسة وجود أثر   وأظهرت ن . المدارس األمريكية 
في االتجاهات والمحتوى المعرفي التحصيلي، يعـزى       

 .لطريقة التدريس، ولصالح طريقة التعلم التعاوني
 هدفت إلى بحث    ، دراسة )١(   وطبق أبو زينة وخطاب   

أثر التعلم التعاوني في تحصيل الطلبة في الرياضـيات     
. واتجاهاتهم نحوها بدولة اإلمارات العربيـة المتحـدة       

) ٤(طالباً وطالبة في    ) ١٢٢(تكونت عينة الدراسة من     
وتم تقسـيمها علـى     . صفوف من طلبة الصف الثامن    

إحداهما ضـابطة درسـت الرياضـيات       : مجموعتين
ــة ــة اعتيادي ــة درســت ،بطريق  واألخــرى تجريبي

الرياضيات باستخدام التعلم التعاوني، وكشـفت نتـائج        
التحصـيل  الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياَ في        

 ،بين متوسطات المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة    
ولصالح المجموعة التجريبية، في حين لم تظهر النتائج        

 .فروقاً في االتجاه نحو الرياضيات
 بدراسة هـدفت إلـى      )٣٠(   وقام رامسي وريتشاردس  

تعرف أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في اتجاهات        
تكونـت عينـة    . ريقـة الطلبة الموهوبين نحو هذه الط    

طالبـاً وطالبـة مـن الصـفوف        ) ٨٥٠(الدراسة من   
 ،شـعبة ) ٣٦( موزعين في    ،السادس والسابع والثامن  

 ووالية كارولينا   ، في والية فرجينيا   ،من أربع مدارس  
يسـتس  إاستخدم الباحثان استبانة    . في الواليات المتحدة  

)Estes (      ،لقياس اتجاهات الطلبة نحو مواد الرياضيات
راءة، والعلوم، والدراسات االجتماعيـة، واللغـة       والق

اإلنجليزية، كما تم تطوير اسـتبانة لقيـاس اتجاهـات      
   كشـفت نتـائج الدراسـة      . الطلبة نحو التعلم التعاوني   

 دىـالتعاوني ل التعلم نحو إيجابية اتجاهات ظهور عن
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الذكور أفضل منه لدى اإلناث، كما بينـت النتـائج أن           
ين فضلوا التعلم التعاوني أكثر مـن       الطلبة غير الموهوب  

 في حـين أن     ،الطلبة الموهوبين ذوي التحصيل المرتفع    
اتجاهات الطلبة الموهوبين نحو المواضيع الدراسية لـم        
تكن أفضل في المدارس التي ال يستخدم بهـا أسـلوب           

 .التعلم التعاوني
 دراسة هدفت إلـى تعـرف أثـر         )١٠(   وطبق يوسف 

ذج التعلم التعاوني في تحصيل     استخدام نموذجين من نما   
 فـي   ،طلبة الصف التاسع األساسي لمادة الرياضـيات      

 واتجاهـاتهم نحوهـا،     ،محافظة طولكرم الفلسـطينية   
    وهدفت الدراسة أيضـاً إلـى فحـص أثـر اسـتخدام            

نمـوذج  : طريقة التعلم التعاوني وفق نمـوذجين همـا       
ـ      ونمــوذج الــتعلم معــاً    ) Jigsaw( وـجيكسـ

)Learning Together (   في تحصيل طلبـة الصـف
. التاسع األساسي في الرياضيات واتجاهـاتهم نحوهـا       

 موزعين فـي    ،طالب) ١٠٥(تكونت عينة الدراسة من     
 تطبقان نمـوذجي    ،اثنتان منهما تجريبيتان  : ثالث شعب 

.  وواحدة ضابطة تطبق التعلم االعتيادي     ،التعلم التعاوني 
إحصـائياً  وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالـة        

تُعزى لطريقة التعلم لصالح الطريقة التعاونيـة، كمـا         
 فـي   ،بينت النتائج عدم وجود فروق دالـة إحصـائياً        

 تعزى لطريقة التعلم،    ،اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات   
وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائياً فـي تحصـيل          
الطلبة الذين درسوا وفق نموذج جيكسـو، وتحصـيل         

 .ا وفق نموذج التعلم معاًالطلبة الذين درسو
 دراسة هدفت إلى تعـرف أثـر        )٥(   وأجرى شماسنة 

استخدام أسلوب جيكسو في تعليم وحدة الهندسة للصف        
السادس األساسي، ومقارنة ذلك  باألسلوب االعتيـادي        

ولذلك تم تقسيم عينـة الدراسـة     . في تعليم الوحدة ذاتها   
وب إحداهما تجريبية تسـتخدم األسـل     : على مجموعتين 

التعاوني، واألخرى ضابطة تستخدم الطريقة االعتيادية      
وأظهرت نتائج الدراسة وجود    . في المدارس الفلسطينية  

 وفي  ،فروق دالة إحصائياً في التحصيل لوحدة الهندسة      
 واالتجاهات نحو الرياضيات بين المجمـوعتين       ،الميول

 .التجريبية والضابطة، ولصالح المجموعة التجريبية
 إلـى   )٩(دراسة التـي أجراهـا المقـدادي         وسعت ال 

 يرتبطــان باســتخدام ،استقصــاء جــانبين رئيســين
استراتيجية التعلم التعاوني لدى طلبة معلم الصف أثناء        
حلهم المسائل الهندسية، وقـد ارتـبط الجانـب األول          
بالوقوف على أبرز مزايا الـتعلم التعـاوني، وأبـرز          

انب الثـاني   الصعوبات التي واكبت تطبيقه، وارتبط الج     
باستقصاء أنماط التواصل اللفظي الشائعة بـين طلبـة         

 أثناء حلهم   ،معلم الصف في مجموعات التعلم التعاوني     
ولتحقيق أغراض الدراسة، تم اختيار     . المسائل الهندسية 

إحدى شعب طلبة معلم الصـف فـي مـادة الهندسـة            
طالبـاً وطالبـة،    ) ٤٠(وأساليب تدريسها، تكونت من     

مجموعات غير متجانسة مـن     ) ٨(على  جرى تقسيمهم   
طلبـة فـي    ) ٥(حيث التحصيل في الرياضيات، بواقع      

وبعد االنتهاء من الدراسة تم إجراء      . المجموعة الواحدة 
من الطلبة، بواقع طالٍب واحٍد من كـل        ) ٨(مقابلة مع   

وقد أظهرت نتائج المقابالت مع الطلبـة، أن        . مجموعة
يا الـتعلم التعـاوني     نسبة الطلبة الذين أشاروا إلى مزا     

فاقت نسبة الطلبة الذين أشاروا إلى ظهـور مشـكالت          
وأظهرت نتائج تحليل التفاعالت اللفظية     . واكبت تطبيقه 

بين الطلبة أثناء حلهم المسـائل الهندسـية، أن أنمـاط           
التواصل اللفظي الشائعة قد اندرجت ضـمن مجـالين         

اط اتصل األول بأنماط التواصل الدالة على نش      : رئيسين
تعلم إيجابي يعزز المشاركة اإليجابية بين الطلبة، فـي         
حين اتصل المجال الثاني بأنماط التواصل الدالة علـى         
. نشاط تعلم سلبي يعزز المشاركة السلبية بـين الطلبـة         

وقد كانت نسبة شيوع أنماط التواصل الدالة على نشاط         
تعلم إيجابي أعلى من نسبة أنماط التواصل الدالة علـى          

 .تعلم سلبينشاط 
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 التي تناولـت    ، للدراسات يبدو من المراجعة السابقة      
االستمرار في استخدام استراتيجيات    أن   ،التعاونيالتعلم  

التعلم التعاوني يؤدي إلى فوائد تربوية كثيرة، باإلضافة        
إلى التعلم المدرسي، مـن أهمهـا إنمـاء المهـارات           

 بمـا   االجتماعية والوجدانية الالزمة للعيش المشـترك،     
فيها التجاذب االجتماعي، وتقبل اآلخـرين اجتماعيـاً،        

كما أن معظـم الدراسـات      . واحترام الذات بين الطلبة   
السابقة التي بحثت أثر استخدام الـتعلم التعـاوني فـي          
اتجاهات الطلبة استخدمت المنهج التجريبي، ومقارنـة       
النتائج مع الطرق التقليدية في التدريس، لمعرفـة أثـر          

لتعاوني، وأشارت نتائج معظم الدراسـات إلـى        التعلم ا 
تأكيد اتجاهات إيجابية لدى الطلبة والمعلمين نحو المواد        
التعليمية، نتيجة استخدام أسـلوب الـتعلم التعـاوني،          
باستثناء دراسة واحدة حول اتجاهـات الطلبـة نحـو          

وقد أشارت نتائج بعض الدراسات األخرى      . الرياضيات
لتعاوني ال يظهر قـدرة الطلبـة   إلى أن استخدام التعلم ا 

أما الفترة الزمنية التي    . على التفكير في حل المشكالت    
تم فيها اسـتخدام الـتعلم التعـاوني لهـذه الدراسـات            

وهـذا مـا    . فتراوحت بين ثالثة أسابيع وسبعة أسابيع     
 .يؤكد أهمية المدة التي تم فيها استخدام التعلم التعاوني

 
 :مشكلة الدراسة

 بين التوقعات التي تتفق مع وثيقة المبادئ إن الفجوة   
 ،)٣٥(هج الرياضيات المدرسيةاوالمعايير العالمية لمن

ال تزال عميقة، وتعكس الحاجة  الفعلي، وأداء الطلبة
لتغيير ملحوظ في أساليب التدريس، كما تؤكد من جهة 
ثانية ضرورة تدريب المعلمين لتحقيق المعرفة 

اليب متطورة للتدريس  واتباع أس،المفاهيمية بعمق
 . الصفي

 ،وحيث إن هنالك قلقاً متزايداً بين معلمي الرياضيات   
 من الطلبة يدرسون الرياضيات الكثيريكمن في أن 

 ولكنهم ال يستطيعون ، أو أكثر،إحدى عشرة سنة
استخدام هذه الرياضيات في مواقف خارج غرفة 

؛ فإن الحاجة الملحة تقتضي تطوير طرق )١٤(الصف
 ، من أجل إحداث تطوير في تعلم الرياضيات،تدريسال

، والحلول  ودعمهايرتكز على بناء المعاني الرياضية
 إلى من الطلبة أنفسهم، بحيث يشجع الطلبة للنظر

 يستطيعون توظيفه ،الرياضيات على أنها نشاط يومي
وقد أشارت . لتكوين معنى عن العالم من حولهم

 ستمتعونلطلبة يإلى أن عدداً من ا )٢٨(ليوكويسز
الرياضيات في الصفوف االبتدائية، ولكن هذا ب

 من الصفوف العليا، وربما وااالستمتاع يقل كلما اقترب
إذ يتفاوت المعلمون في ، يعود ذلك إلى طرق التدريس

توظيف االستراتيجيات التي تعمل على تطوير تفكير 
 .الطلبة ودعمه

 في ما من خالل خبرتهالباحثتان،ولقد الحظت    
 وجود ضعف ، للرياضياتتين مشرفما وعمله،التدريس

 قد يعزى إلى األساليب ،في تحصيل الطلبة لهذا المبحث
التي تقوم على ، وواالستراتيجيات التي يستخدمها المعلم

 ، دون االهتمام بتنمية التفكير،تلقين المعرفة الرياضية
 وتشجيعهم على ، وتحفيز الطلبة، والتقصي،والبحث

 ، يعد من العمليات األساسيةالتعلم النشط كما أن .التعلم
 ويسعى ،التي يجب أن يركز عليها معلم الرياضيات

إلى تنميتها ودعمها، لتمكن الفرد من مواجهة التحديات 
في عالم اليوم، وتنمية قدرته على التكيف مع التغيرات 

 .السريعة والمتالحقة
 ،ةبناء على ما تقدم برزت مشكلة هذه الدراس   
 :حددت على النحو التاليو
 رـ التفكيتنميةفي التعلم التعاوني  ةأثر استراتيجيما "

 "واتجاهات الطلبة نحو الرياضيات؟الرياضي 
 

 الحالية حاولت اإلجابة عنفإن الدراسة ، وتحديداً
 :السؤالين التاليين
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 التفكير   تنمية  في التعاونيما أثر استراتيجية التعلم      -١
 ؟ الصف السادس األساسيالرياضي لدى طلبة 

 فـي اتجاهـات     التعاونيما أثر استراتيجية التعلم      -٢
  نحو الرياضيات؟ الصف السادس األساسيطلبة 

 
 :فرضيات الدراسة

 

   لتحقيق أهداف الدراسة، يمكن صـياغة فرضـيات        
 :الدراسة في ضوء أسئلة الدراسة على النحو التالي

 

صائية عنـد   ال يوجد فرق ذو داللة إح  :الفرضية األولى 
 بين متوسـط أداء المجموعـة       ،)٠,٠٥ ≤ α( مستوى  

 ،التجريبية التي درست وفق استراتيجية التعلم التعاوني      
ومتوسط أداء المجموعة الضابطة على اختبار التفكيـر        

 . الرياضي
 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد         :الفرضية الثانية 
  بين متوسـط أداء المجموعـة      ،)٠,٠٥ ≤ α( مستوى  

 ،التجريبية التي درست وفق استراتيجية التعلم التعاوني      
ومتوسط أداء المجموعـة الضـابطة علـى مقيـاس          

 .االتجاهات
 

 :أهمية الدراسة

 ، تأتي أهمية التعاونيانطالقاً من أهمية التعلم    
 إذ ما ؛الدراسة الحالية من طبيعة الموضوع الذي تبحثه
غل بال يزال البحث عن طريقة فاعلة للتدريس يش

 فطريقة التدريس هي الركن األساسي الذي ؛الباحثين
 إذ إنه بمقدار ما ؛يعتمد عليه إلنجاح العملية التربوية

تكون الطريقة مناسبة للموقف التعليمي، تتحقق األهداف 
في حل المشكالت من ثم،  ،التربوية المنشودة، وتؤثر

المتعلقة بتطبيق المنهاج الدراسي، وتدني تحصيل 
 وفي حل المشكالت األخرى التي قد تعترض ،ةالطلب

 من الدراسات الكثيروقد أظهرت نتائج . طريق المعلم
أن معرفة المعلمين لالسـتراتيجيات التعليميـة تنمي 

ة وتطوير  وتؤثر إيجاباً في تحصيل الطلب،التفكير
 .)١٩(قدراتهم الرياضية

 دليالً ، بصورة مباشرة،وتأتي هذه الدراسة لتوفر   
لياً لالستراتيجيات التي تساعد على الفهم المعمق عم

 إذ أن المعلمين مسؤولون عن نوعية ؛لمادة الرياضيات
ون ؤدوي، المهمات الرياضية التي يشارك بها الطلبة

. هدوراً أساسياً في رعاية فهم الطلبة الرياضي وتواصل
كما تفيد بإعداد المعلمين وتدريبهم في تخطيط برامج 

وفي توجيه تدريب المعلمين على فاعلية، أكثر 
، وتفيد بشكل غير تثير التفكير وبناء نماذج ،المعايير

 ،المدرسية مباشر في تطوير مناهج الرياضيات وكتبها
مالئمة لمستويات التفكير  وتضمين أدلة المعلمين أنشطة

كما تفتح آفاقاً جديدة في البحث عن . المختلفة
معلمون في  يجب أن يركز عليها ال،استراتيجيات

 لتنمية تفكير الطلبة وأهميته في تعلم ،تدريسهم الصفي
 . المحتوى الرياضي

 
 :التعريفات اإلجرائية

 

طريقة في تدريس الرياضيات، تقوم  :التعلم التعاوني   
على تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة غير 

 في المجموعة الواحدة باستثناء ٥متجانسة، عددها 
، ويقدم المعلم من )٤(دد أفرادها مجموعة واحدة بلغ ع

خالله األفكار الرئيسة للدرس في بداية الحصة لمدة 
دقائق، ثم يتعاون أفراد المجموعة الواحدة من ) ٧-٥(

خاللها، وذلك من أجل تحقيق أهدافهم المشتركة، 
.  ووصول جميع أفراد المجموعة إلى مستوى اإلتقان

محكاٍت ويتم تقويم الطالب داخل المجموعة، وفق 
موضوعٍة مسبقاً، كما يتم تقويم المجموعة ككل أيضاً، 
ومقارنة نتائجهم مع نتائج المجموعات األخرى في 
الصف، ويختتم المعلم الحصة بخالصة أو نظرة شاملة 

 .للدرس
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بشكٍل عام، هو نزعة الفرد ألن يقبل أو  :االتجاه   
يرفض، ويؤيد أو يعارض، موضوعات، أو قضايا 

 .فراداًمعينة، أو أ
 

هو موقف الطالب وشعوره  :االتجاه نحو الرياضيات   
من بعض األفكار المتعلقة بمبحث الرياضيات، من 
حيث درجة صعوبتها، وأهميتها للفرد والمجتمع، 
ويقاس اتجاه الطلبة نحو الرياضيات من خالل 
استجابتهم لمقياس االتجاهات المستخدم في هذه 

 .الدراسة
 

 يقوم ، عام، عملية كليةر، بشكٍل التفكي:التفكير   
 بمعالجة عقلية للمدخالت الحسية ، عن طريقها،المتعلم

 ، أو استداللها، لتكوين األفكار،والمعلومات المسترجعة
 والخبرة ،أو الحكم عليها، وهي عملية تتضمن اإلدراك

 والحدس، ، واالحتضان، والمعالجة الواعية،السابقة
 .)٣(ىوعن طريقها تكتسب الخبرة معن

 

 ، يعني القدرة على بناء الفرضيات:التفكير الرياضي   
 ومحاكمتها باستخدام خصائص ،واستخالص النتائج

بعالمة الطالب ، مقيسة )٣٥(وعالقات وروابط رياضية
الذي التي يحصل عليها في اختبار التفكير الرياضي 

 :أعدته الباحثتان، ويتضمن الجوانب اآلتية
 

 أو ،ول إلى األحكام العامةوهو الوص: االستقراء  -١
 أو جزئيات من ، اعتماداً على حاالت خاصة،النتائج

 .الحالة العامة
 

 يتم ، أو منطوقة عامة،صياغة مالحظة: التعميم  -٢
 . عن طريق االستقراءالتوصل إليها 

 

 ، في األشياءوهو التفكير: التعبير بالرموز  -٣
 .من خالل الرموز والمجردات ،المحسوسة البياناتو
 

وهو الوصول إلى نتيجة خاصة اعتماداً : االستنتاج  -٤
 .على مبدأ عام أو مفروض

 

 .هو الحزر الواعي: التخمين -٥

 

ويعني التمثيل الرياضي للعناصر  :النمذجة  -٦
 .)٣٥(ةوالعالقات في نسخة مثالية من ظاهرة معقد

 
 : حدود الدراسة ومحدداتها

 في ضوء المحددات هايمكن تفسير النتائج وتعميم   
 :التالية

 
 

الصف  طلبةاقتصرت هذه الدراسة على عينة من  -
السادس األساسي، في إحدى المدارس التابعة لوكالة 

وقد تم ، م٢٠٠٧/٢٠٠٨ الدراسي للعام الغوث الدولية،
يحد من تعميم نتائج ، مما قد اختيارها بطريقة قصدية

 . اآلخرينالدراسة على الطلبة
 

دراسة أبو زينة استخدام مقياس االتجاهات في  -
 الذي اعتمد فيه على مقياس االتجاهات الذي )١(وخطاب

فإن نتائج هذه الدراسة ، لذا )٢(طوره أبو زينة والكيالني
 .ه وثبات المقياستعتمد على مدى صدق هذا

 

 اختبار لقياس مظاهر التفكير الرياضي اماستخد -
 الباحثتين،  من إعداد الصف السادس األساسيلطلبة 
 نتائج هذه الدراسة تعتمد على مدى صدق هذا لذا فإن

 . هاالختبار وثبات
 

عدم تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة على  -
 .مقياس االتجاهات

 

) التفكير الرياضي واالتجاهات(استخدام المقياسين  -
 .كاختبارين قبليين
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 :الطريقة واإلجراءات
 

 :أفراد الدراسة
الصف السادس من طلبة تم اختيار أفراد الدراسة    

األساسي، في مدرسة نزال اإلعدادية األولى، وهي 
للفصل  ، التابعة لوكالة الغوث الدوليةإحدى المدارس

 .٢٠٠٧/٢٠٠٨ الدراسيللعام الثاني 
وقد كان اختيار المدرسة بالطريقة القصدية، إذ أبدت           

إدارة المدرسة، ومعلمة الرياضـيات، رغبتيهمـا فـي         
 .راءات الدراسةالتعاون في إج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

عدم وجود فروق ذات داللـة      ) ١الجدول  ( يالحظ من   
إحصائية بين متوسطات أداء المجمـوعتين التجريبيـة        
والضابطة في القدرة علـى التفكيـر الرياضـي عنـد          

، ممـا يعنـي أن المجمـوعتين        )٠,٠٥ = α(مستوى  
 في،  الرياضي رـالتفكي في الدراسة تنفيذ قبل متكافئتان

 
 

 علـى  ن توزع ة، طالب )٥٦( بلغ عدد أفراد الدراسة      
تم التحقق من تكافؤ    وقد  . تجريبية وضابطة : مجموعتين

مجموعتي الدراسة على المتغيرات، قبل البـدء بتنفيـذ         
استراتيجية التعلم التعاوني، عن طريق تطبيق مقـاييس        
الدراسة، تطبيقاً قبلياً على المجموعتين، واستخراج كٍل       

متوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لعالمـات      من ال 
الطلبة من المجموعتين على كل مقياس على حدة، ثـم          

لداللـة الفـروق بـين      ) ت(استخراج نتـائج اختبـار      
 .هذه النتائج) ١الجدول (المتوسطات، ويبين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
 
 

 

 
 فروقـاً ذات داللـة إحصـائية بـين          حين أن هنالـك   

وعتين التجريبية والضابطة علـى     متوسطات أداء المجم  
، ممـا   )٠,٠٥ = α( مقياس االتجاهات عند مسـتوى      

يعني أن المجموعتين غيـر متكـافئتين علـى متغيـر       
 .االتجاهات

 

المرتبطة  لداللة الفروق بين المتوسطات على األداء القبلي للمقاييس) ت(نتائج اختبار : )١(الجدول 

 بمتغيري الدراسة

 المتوسط الحسابي المجموعة المتغير
نحراف اال

 المعياري
 مستوى الداللة )ت(قيمة 

 ٤,١٢ ١٤,٣٧ التجريبية
 ياضيالتفكير الر

 ٤,٥٢ ١٣,٤٤ الضابطة
٠,٤٤١ ٠,٧٨ 

 ٦,٨٧ ٥٦,٥٥ التجريبية
 االتجاهات

 ٧,٨٨ ٥٣,٣٣ الضابطة
٠,١٤٠ ١,٥٠ 
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 :المادة التعليمية
 في كتاب )الهندسة (وهي عبارة عن وحدة   

 . األساسيالسادسالرياضيات للصف 

التعلم تمثلت المادة التعليمية وفق استراتيجية    
 ذهـه اـتبنته يـ التالتعاوني، وهي اإلستراتيجية

، ) خطة وموقف تعليمي٢٠ (الدراسة في خطط تدريسية
حيث تضمنت الخطط وصفاً لطريقة التعليم والتعلم، كما 
اشتملت على إرشادات وتوجيهات للمعلمة وأسئلة 

 . المناقشة

 ،ولدى كتابة المادة التعليمية وفق هذه االستراتيجية   
ُأخذ بعين االعتبار إعادة تنظيم المحتوى التعليمي 

 ، وتحديدالتعلم التعاوني بما يتالءم واستراتيجية للوحدة،
 إذ ،المتطلبات السابقة الالزمة للتعلم الجديدو األهداف

، وكذلك إجراءات التدريب، يتم طرحها في المقدمة
وتوزيع الفترات الزمنية على األنشطة المراد التدريب 

، وتقديم التغذية الراجعة للطالبات كلما لزم األمر، عليها
 أثناء تقديم ،وكذلك توجيه الطالبة من خالل المعلمة

 . التعاونيةالمادة التعليمية في المهمات 

 عن طريق ،وقد جرى التحقق من مالءمة الخطط   
 من ذوي الخبرة ،عرضها على مجموعة من الخبراء

  اليب واالختصاص في مجال الرياضيات وأس
      مشرفين تربويين ) ٥(مكونة من ، تدريسها

 من حملة درجتي الدكتوراة ،لمبحث الرياضيات
   حيث ،والماجستير في أساليب تدريس الرياضيات

    طلب منهم إبداء الرأي حول مناسبة الخطط 
    لمحتوى المادة التعليمية، ووضوحها ومالءمتها 

اللجنة وفي ضوء آراء . السادسلطلبة الصف 
     بعض التعديالت على تم إجراء هاقترحاتمو

  الخطط، حيث كانت تقديراتهم كافية العتبارها 
 . صادقة

 :أدوات الدراسة
 

 :مقياس االتجاهات )١
تكون مقياس االتجاهات نحو الرياضيات الذي    

 فقرة من نوع ٢٥استخدم في الدراسة الحالية من 
ياضيات ليكرت، وتقيس هذه الفقرات؛ صعوبة الر
وقد تم . بالنسبة للطالب، واالستمتاع بدراستها وأهميتها

االعتماد على مقياس االتجاه المستخدم في دراسة أبو 
 الذي اعتمد فيه على مقياس االتجاهات )١(زينة وخطاب

بعض فقرات . )٢(الذي طوره أبو زينة والكيالني
، والبعض ) فقرة١٣(المقياس تحمل االتجاه اإليجابي 

بلغ معامل . يحمل االتجاه السلبي)  فقرة١٢(اآلخر 
، كما ٠,٩٠ثبات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

تتوافر في هذا المقياس الخصائص السيكومترية التي 
تتطلبها مثل هذه المقاييس، وقد استخدم في عدة 
دراسات وبحوث في مجال مناهج الرياضيات 

 .               وتدريسها
 

 : الرياضيالتفكير اختبار )٢
 لقيـاس   ، بعد التجربة  ،استخدم اختبار تفكير رياضي      

في القدرة علـى التفكيـر       التدريسية   أثر االستراتيجيات 
 مكون مـن    الباحثتينوهو اختبار من إعداد     ،  الرياضي

فـي سـتة     ،فقرة من نوع االختيار من متعـدد      ) ٣٠(
 ، والتعمـيم  ،االسـتقراء : هي للتفكير الرياضي    مظاهر

 والنمذجـة،  ، والتخمـين ، واالستنتاج،تعبير بالرموز وال
فقرات، وقـد   ) ٥(ويضم كل مظهر من المظاهر الستة       

 :هذه المظاهر الستة على النحو التالي )٤(عرف الخطيب
 وهو الوصول إلى األحكـام العامـة أو         :االستقراء -١

 اعتماداً على حاالت خاصة أو جزئيـات مـن          ،النتائج
اكتب الحـدين التـاليين فـي       : لالحالة العامة، من مث   

 :المتتالية التالية
 ١٣، ٨، ٥، ٣، ٢ ،....... ، ....... 
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 ، يتم أو منطوقة عامة،صياغة مالحظة: التعميم -٢
 : طريق االستقراء، من مثل عنالتوصل إليها 

عدد المجموعات الجزئية للمجموعة التي تحوي      إذا كان   
حوي مجموعات جزئية، والتي ت   ) ٤(عنصرين يساوي   

مجموعات جزئية، والتي تحـوي     ) ٨(عناصر لها   ) ٣(
عـدد  فـإن   مجموعة جزئيـة،    ) ١٦(عناصر لها   ) ٤(

مـن  ) ن(المجموعات الجزئية للمجموعة التي تحـوي       
 = ................ العناصر

 
البيانات  في األشياء و وهو التفكير:بالرموز التعبير -٣

 : من خالل الرموز والمجردات، من مثل ،المحسوسة
عمر والد سعيد يزيد عامين على أربعة أمثـال عمـر           

، فإن  )س(وعمر االبن   ) ص( ابنه، إذا كان عمر الوالد    
 ..............هو  عمر الوالد بداللة عمر االبن

 
 اعتماداً ، وهو الوصول إلى نتيجة خاصة:االستنتاج -٤

 :على مبدأ عام أو مفروض، من مثل
ضلع الذي عدد مجموع  قياسات الزوايا الداخلية للم

زاوية قائمة، المضلع ) ٤ –ن ٢(أضالعه ن يساوي 
زاوية قائمة ) ١٢(الذي مجموع قياسات زواياه يساوي 

 هو مضلع 
                            سباعي) ب سداسي) أ

 تساعي ) د       ثماني  )ج
 
 : هو الحزر الواعي، من مثل:التخمين -٥

لحنفية األولى إذا فتحت ا. تصب حنفيتا ماء في حوض
 وتملؤه الثانية ،ساعات) ٤(فإنها تمأل الحوض في 

ً فبعد ) ٣(وحدها في  ساعات، فإذا فتحت الحنفيتان معا
 كم ساعة يمتلئ الحوض؟

 أقل من ساعتين )  ب        بعد ساعتين ) أ 
  ساعات ٣,٥) د     أكثر من ساعتين) ج     

ويعنـي التمثيـل الرياضـي للعناصـر        : النمذجة -٦
: والعالقات في نسخة مثالية من ظاهرة معقدة، من مثل        

 )١ + ٢(٢ = ٤+ ٢: استنتج القاعدة
 ١+ ٣ ( ٣ = ٦ +٤+ ٢( 

  ١ + ٤ (٤ = ٨ + ٦ +٤+ ٢(   

       ١ + ٥ ( ٥ = ١٠ + ٨ + ٦ +٤+ ٢( 
ن عـدد    (……) = ١+ ن  ( ن  : القاعدة هـي   
 .)طبيعي

 من خـالل عرضـه    ،تم التحقق من صدق االختبار    
 من الخبراء والمتخصصـين     ،جنة من المحكمين  على ل 

في مجال تدريس الرياضيات، وحسبت قيمـة معامـل         
، )٠,٨٨(الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا فكانـت        

 –٠,١٠(بـين    للفقـرات    وتراوحت قيم القدرة التمييزية   
حت قيم معامل الصـعوبة  بـين        في حين تراو  ) ٠,٦٦

بعد أن أزيلت الفقرات    ه الفقرات، و  لهذ) ٠,٨٨ –٠,١٠(
 واستثنيت من االختبار، وأضـيفت فقـرات        ،الضعيفة

بـين   للفقـرات    تراوحت قيم القدرة التمييزيـة    ،  أخرى
في حين تراوحت قيم معامل الصعوبة       ) ٠,٦٦ –٠,٢٥(

 ).٠,٨٨ –٠,٢٠(بين 
 

 :تصميم الدراسة
 تحاول دراسـة  ،نظراً ألن هذه الدراسة شبه تجريبية     

ـ  أثر     التفكيـر الرياضـي    اوني فـي تنميـة    التعلم التع
، فإنـه يمكـن تصـنيف       واالتجاهات نحو الرياضيات  

 :متغيرات الدراسة كما يلي
 

 ،يمثل االستراتيجية التدريسـية   و: المتغير المستقل   -١
 :مستويانوله 

 .التعلم التعاوني   )أ
 .التدريس االعتيادي )ب

 

 

 ي الدراسة متغيـران تابعـان     ف: المتغيرات التابعة   -٢
 :هما
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 .االتجاه نحو الرياضيات  )أ
 .التفكير الرياضي )ب

 

 :وبالرموز يمكن التعبير عن هذا التصميم كما يلي
O2 O1 X O2 O1 G1: 

O2 O1 − O2 O1 G2: 

 :حيث
G1:  التجريبيةةجموعالم . 
G2 : الضابطة المجموعة. 

X :  التعلم التعاونياستراتيجية. 
 .الطريقة االعتيادية: ال معالجة

O1:  مقياس االتجاهات. 
O2 : اختبار التفكير الرياضي. 

 
 

 

 

 : الدراسةإجراءات
 

تم اختيار أفراد الدراسة كعينة قصدية متيسرة،  �
 بصورة ،وتخصيص إحدى شعب الصف السادس

 كمجموعة تجريبية وأخرى كمجموعة ،عشوائية
 .ضابطة

 

تطبيق اختبار التفكير الرياضي على عينة  �
) ٣٠(د الدراسة بلغ عددها استطالعية من خارج أفرا

وإجراء  طالبة، تم من خاللها تحديد زمن االختبار
التعديالت المناسبة، وحساب ثباته ومعامالت الصعوبة 

 .والتمييز لفقراته
 

 ومقياس ،تم تطبيق اختبار التفكير الرياضي �
 على المجموعتين الضابطة والتجريبية ،االتجاهات

 .كتطبيق قبلي
 

 باستخراج ، المجموعتينتم التحقق من تكافؤ �
 الحسابية، واالنحرافات المعيارية، للدرجات المتوسطات

المتحققة في التطبيق القبلي، ثم استخرجت نتائج اختبار 
للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين ) ت(

 .المتوسطات
 

 التي قامت بتدريس ،تم عقد لقاءات مع المعلمة �
اسة قبل بدء التجربة وبعد المادة التعليمية لمجموعة الدر

تسليمها الخطط الدراسية، كما تم مناقشة الخطط التي 
أعدت بأسلوب التعلم التعاوني، وأهم خصائص هذه 

 .، ومميزاتها وشروط استخدامهااالستراتيجية
 

طلب من المعلمة أثناء تدريسها مجموعة المقارنة  �
بالطريقة االعتيادية، استخدام التخطيط ) الضابطة(

 كما ورد في الكتاب المدرسي المقرر ،دي لدروسهاالعا
 . وتم اطالع الباحثتين على هذه الخطط،للصف

 

أسابيع، درست خاللها ) ٥(استغرقت التجربة  �
 لكل شعبة، المادة التعليمية بواقع أربع حصص أسبوعياً

  نفسهاوقد استغرقت تجربة التطبيق الفترة الزمنية
 .ة بتطبيق التجربة كما قامت معلمة واحد.للمجموعتين

 

 اختبار التفكير الرياضي مقياس االتجاهات وطُبق �
) بعد االنتهاء من التجربة مباشرة( كاختبارات بعدية

 االتجاهات وذلك لقياس ، الدراسة في وقت واحدفرادأل
وقد . والقدرة على التفكير الرياضي كمتغيرين تابعين

 .اتا على سير االختبارمنفسهأ بتانأشرفت الباحث
 

 تم تصحيح أوراق اتوبعد إعطاء االختبار �
جميع  اإلجابة، وجرى توزيع العالمات بالتساوي على 

عالمة ) ٣٠( أي أن وزن  اختبار التفكير ؛األسئلة
 ،في حالة اإلجابة الصحيحة" ١"وأعطيت العالمة 

 الخاطئة، ولم يعط أيفي حالة اإلجابة " صفر"والعالمة 
العالمة القصوى ، وبذلك تكون  فيما عدا ذلكءشي

 وأعطيت الفقرات .، والعالمة الدنيا صفرا٣٠ًلالختبار 
إذا ) ، صفر١، ٣، ٤(اإليجابية في مقياس االتجاهات 

أوافق تماماً، أوافق : (كانت استجابات الطلبة على النحو
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أما الفقرات السلبية ). بتردد، ال أوافق، أعارض بقوة
انت إذا ك) ٤، ٣، ١صفر، ( :فقد أعطيت الدرجات

وبذلك تكون . استجابة الطالب على النحو الوارد أعاله
، والعالمة الدنيا صفراً، ١٠٠العالمة القصوى لالختبار 

 فأكثر تمثل اتجاهاً إيجابياً، ٨٠والدرجة التي وصلت 
 فتمثل اتجاهاً سلبياً، ٥٠ ـأما الدرجة التي هي دون ال

 ٨٠ و ٥٠في حين تمثل الدرجات المحصورة بين 
ويجدر بالذكر أنه لم تتغيب أية طالبة  . محايداًاتجاهاًَ

 .عن أي من االختبارين
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،وتم إجراء تحليل التباين المصاحب لعالمات الطالبات
  ، والضابطـة ةــالتجريبي نــالمجموعتي نـم

 
 
 

 

 : ومناقشتهانتائج الدراسة
 

 التي نصت علـى     ،لفحص فرضية الدراسة األولى       
 α( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى          " :أنه
 بين متوسط أداء المجموعة التجريبية التـي        )٠,٠٥ ≤

 ومتوسـط أداء    ،درست وفق استراتيجية التعلم التعاوني    
تـم  " المجموعة الضابطة على اختبار التفكير الرياضي     

 ، واالنحرافات المعيارية  ،استخراج المتوسطات الحسابية  
التجريبيــة :  مــن المجمــوعتينلــدرجات الطالبــات

 ويبـين   ، على مقياس التفكيـر الرياضـي      ،والضابطة
 :هذه النتائج) ٢الجدول (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
هـذه  ) ٣الجدول  ( ويبين   ،التفكير الرياضي مقياس  على  
 :النتائج

 
 

 
 

 البعـدي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات على المقيـاس        : )٢(الجدول  

 للتفكير الرياضي

 المتوسط الحسابي العدد المجموعة
راف االنح

 المعياري

 ٣,٧٥ ١٩,٢٤ ٢٩ التجريبية

 ١,٦٤ ٩,٠٧ ٢٧ الضابطة
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وجـود فـروق ذات داللـة       ) ٣الجـدول   (يالحظ من   
ي للتفكير الرياضي تعـزى  إحصائية على المقياس البعد  

يالحـظ أن هـذه     ) ٢الجدول  (للمجموعة، وبالنظر إلى    
الفروق كانت لصـالح المجموعـة التجريبيـة، أي أن          
استراتيجية التعلم التعاوني أسهمت فـي تطـور قـدرة          

) ف(الطالبات على التفكير الرياضي، حيث بلغت قيمة        
 وهي دالة إحصائياً عند مسـتوى      ) ٣٣,٥١( المحسوبة

)α  =وهذا الفرق قوي وإيجابي، ممـا يجعلنـا        ) ٠,٠٠
 .نرفض الفرضية الصفرية األولى

استراتيجية التعلم   ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى         
 ،حيث إنها  تجذب انتباههم    ؛  التعاوني بالنسبة إلى الطلبة   

وتزيد دافعيتهم، وهذا ما قـد يثيـر التفكيـر وينميـه            
 للطلبـة   يتنثل مالحظـات البـاح    بأنواعه، فمن خـال   

 أنهـم قـد     تاوجد المتعلمين باستراتيجية التعلم التعاوني   
     وفـق هـذه الطريقـة،       الرياضـيات استمتعوا  بتعلم      

 ، تنفيذ النشاطات الفردية والزمريةب وا أثناءهاـقامالتي 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الوصـول إلـى    وقادتهم إلى االعتماد على النفس فـي      
 والـتعلم   ، والتفكيـر  ،بيق والتط ، واالستيعاب ،المعرفة
 أن  مـن  )٣١(وينسجم ذلك مع ما يقوله روبين      .التعاوني

طريقة التعلم التعاوني تجعل المادة التعليميـة مشـوقة         
 .ومثيرة للتعلم

ن أفراد المجموعـة التجريبيـة تكيفـوا مـع          أ أي     
 ومع  ، وتفاعلوا مع خطواتها   ،استراتيجية التعلم التعاوني  

 التـي تضـمنتها األنشـطة      الرياضـي التفكير  مظاهر  
عبر الحوارات والمناقشـات     ،وأشكال التغذية الراجعة  

 ، واالسـتقراء  ،، فـالتعميم  داخل المجموعـة الواحـدة    
 وغيرها من مظـاهر التفكيـر       ، والنمذجة ،واالستنتاج
 ، التي مارسها الطلبة، كان من شأنها تشجيعهم       الرياضي

المسـائل  وجعلهم يحددون أغراضـهم المسـبقة مـن         
     مـن أجـل الفهـم؛ إذ        يبحثون عن حلهـا   ، و اضيةالري

فـي المسـائل    كان الطلبة بعد انتهائهم مـن التفكيـر         
 يتلهفون لمعرفـة مـا إذا       ، ضمن المجموعة  ،المختلفة

 بها المرتبطة ةـاألسئل عن وإجاباتهم مناقشاتهم كانت

البعدي  تحليل التباين المصاحب لعالمات الطالبات في مجموعتي الدراسة على المقياس: )٣(الجدول 

 للتفكير الرياضي

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة ف المحسوبة

 الداللة

 المصاحب 
 القبلي

 المجموعة
 الخطأ
 الكلي

٥٥٥,٨٧ 
٣٢,٢٠ 
٢٩١,٧٣ 
٤٧٨,٨٩ 
٧٩٠,٥٠ 

١ 
١ 
١ 
٥٥ 
٥٧ 

٥٥٥,٨٧ 
٣٢,٢٠ 
٢٩١,٧٣ 
٨,٧١ 

٦٣,٨٤ 
٣,٧٠ 
٣٣,٥١* 

٠,٠٠ 
٠,٠٦ 
٠,٠٠ 

 )٠,٠٥ = α( ذات داللة إحصائية *  
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، وهذا دفعهم لتركيز انتبـاههم فـي        خاطئةصحيحة أم   
ما يعني أن ممارسـة     م،  اجته ومعال المسألةأثناء قراءة   

الطلبة خطوات استراتيجية التعلم التعاوني، زادت مـن        
تعلـم  ؛ وهـذا جعـل      التفكير الرياضـي  قدرتهم على   

 عملية هادفة ذات معنى، تقوم على استيعاب        الرياضيات
 وتمثلها بحماس شـديد، وقـد       ، وتفحصها ،موضوعاتها

أو تنميـة   / و أسهمت هذه االستراتيجية فـي تشـكيل        
   .الرياضيتفكير ال

 لكل عضو مـن     ،وقد أتاحت طريقة التعلم التعاوني       
أعضاء مجموعات العمل الجماعي غيـر المتجانسـة،        

 التعبير عـن    فرصة ،وخاصة ذوي التحصيل المنخفض   
 بحرية وانفتاح، وقللت    ، واقتراحاتهم ، وآرائهم ،أفكارهم

من خجلهم، وزادت من حماسهم، وأثـارت دافعيـتهم         
رك، الذي عمـل علـى توليـد الشـعور          للعمل المشت 

بالمسؤولية تجاه تعلمهـم، وزاد مـن فـرص تبـادل           
 من فـرص    - في الوقت ذاته   -الخبرات لديهم، وعزز  

 بخاصة، ويتفق هـذا     الرياضي والتفكير   ،التفكير بعامة 
شـار إليـه   أ ، الـذي )١٩٦٤ (مع ما يقوله عبد العزيز   

عالً، ويفتح  االنتباه يولد استعداداً فا   " من أن ،  )٨(العجلوني
 ".خزائن من النشاط العقلي لدى الطلبة

 لـدى طلبـة     ،الرياضـي وقد يعزى تطور التفكير        
 إلى تميـز اسـتراتيجية الـتعلم        ،المجموعة التجريبية 

، إذ يتيح المجال أمام     التعاوني بنظام  التعزيز والمكافآت    
 فـي   ،للتفاعـل  على اختالف مجموعاتهم     ،جميع الطلبة 

مـن  هم نحو تحقيق الهدف المراد، و     المهمات المنوطة ب  
 يؤثر ذلك إيجاباً في تحسين أدائهم التعليمي، ويزيـد          ثم

 لديهم  الرياضي التفكير   مظاهرالدافعية للتعلم، و تطوير     
 مـن أن التعزيـز      )١٥(ويتفق هذا مع ما أكده كـوالدو      

 لألسئلة المناسبة االستجابة على القدرة يدعم يـاإليجاب
 
 
 

 .والتأثير في تنمية التفكير ي،ـذات المستوى العال
 لدى  ،الرياضي التفكير   القدرة على وقد يكون تطور       

،  عائداً إلى البيئـة الصـفية      ،طلبة المجموعة التجريبية  
فالطلبة يتبادلون في مواقف التعلم التعـاوني وجهـات         

 مرتفـع حـول القضـايا       ويفكـرون بصـوت   ،  رالنظ
ة إزاء  ، ويتبنون مواقف محدد   البحثوالمشكالت موضع   

الموضوعات والمشكالت المطروقة، والدفاع عنهـا أو       
 .معارضتها

وربما يكون للمسؤولية الفردية بين أفراد المجموعة          
 في إنجاح عمل المجموعة ككل، أو في        ،غير المتجانسة 

 دور بارز في جعل طريقة التعلم التعـاوني ذات         ،فشلها
فهي تتيح   ،الرياضيالتفكير  القدرة على   تأثير في تنمية    

لكل فرد فرصة تفكير أفضـل تـتالءم مـع قدراتـه            
واستعداداته التي تنـدمج مـع قـدرات زمالئـه فـي            
المجموعة في محصلة واحـدة، فيفيـد منهـا أفـراد           
المجموعة الواحدة، ويستفيد من إنجازات أقرانه، إضافة       
إلى إنجازاته هو، مما يعمق فهمهم للمـادة التعليميـة،          

حيـال مـا تشـتمل عليـه         تطوير تفكيـرهم     من ثم و
 وبيانـات   ، وآراء ، وقضـايا  ، أفكار :الموضوعات من 

 .  أو مستنتجة،وحوارات، وعالقات صريحة
ولفحص فرضية الدراسة الثانية التي نصـت علـى            
 ≤ α(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى          ":أنه

 بين متوسط أداء المجموعة التجريبيـة التـي         ،)٠,٠٥
 ومتوسـط أداء    ،جية التعلم التعاوني  درست وفق استراتي  
 على مقيـاس االتجاهـات نحـو        ،المجموعة الضابطة 

تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية        "  الرياضيات
واالنحرافــات المعياريــة لــدرجات الطالبــات مــن 
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة علــى مقيــاس 

 :هذه النتائج) ٤الجدول (ويبين . االتجاهات
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   كما تم إجراء تحليل التبـاين المصـاحب لعالمـات          
  ، ةـوالضابط ةـالتجريبي المجموعتين نـم اتـالطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وجود فـروق ذات داللـة      ) ٥الجدول  (يالحظ من      
إحصائية تعزى للمجموعـة علـى المقيـاس البعـدي          

ظ أن هـذه    يالح) ٤الجدول  (وبالنظر إلى   . لالتجاهات
 .الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـذه  ) ٥الجـدول   ( ويبـين    ،على مقياس االتجاهات  
 :النتائج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهي ) ٥,١٠(المحسوبة بلغت ) ف(وحيث إن قيمة 
وهذا الفرق  )٠,٠٣ = α(دالة إحصائياً عند مستوى 

 قوي وإيجابي، فإن ذلك يجعلنا نرفض الفرضية
 .الصفرية الثانية

 

 على المقياس البعدي لعالمات الطالبات ةـالمعياري اتـالنحرافة واـات الحسابيـالمتوسط: )٤(الجدول 

 لالتجاهات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 ٦,٢٨ ٥٩,٣١ ٢٩ التجريبية
 ٧,٨٥ ٥٤,٤١ ٢٧ الضابطة

 

المقياس البعدي   تحليل التباين المصاحب لعالمات الطالبات في مجموعتي الدراسة على        : )٥(الجدول  

 لالتجاهات

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 المصاحب
 القبلي

 المجموعة
 الخطأ
 الكلي
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١ 
١ 
١ 
٥٥ 
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 التعلم التعاوني إستراتيجيةومن هنا يمكن القول إن 
كانت ذات أثر في تنمية اتجاهات إيجابية لدى طلبة 

 .الصف السادس األساسي نحو الرياضيات
 لعـل   ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى جملة من األسباب          

أبرزها أن استراتيجية التعلم التعاوني قد تقلل من درجة         
ق عند المتعلمين، وتساعد في خلق بيئة آمنة للمتعلم         القل

، ويشعر أنه يخضع    )٧(يخطىء فيها، ويتعلم من أخطائه    
، وهذه قد أثرت على     الرياضياتلتجربة جديدة في تعلم     
 ولعـل  . وأدت إلـى تحسـنها    ،مستوى اتجاهاته نحوها  

الفترة التي خضع فيها الطلبة للتجربة جعلتهم أكثر ألفة         
 كان أثرهـا فـي تغييـر        من ثم ، و ياونباألسلوب التع 

 ،وإن مستوى تفكير الطلبة المتحصـل     . االتجاهات أكبر 
 قد أثّـر إيجابـاً فـي        ،التعاونية نتيجة التعلم بالطريقة  

، وجعلهم يحصلون على     تعلم الرياضيات  اتجاهاتهم نحو 
 ،، فزاد ذلك من اطمئنـانهم نحوهـا       هاالرضى من تعلم  

 .)٣٤(ببة نحوهاتوافرت لديهم اتجاهات محمن ثم و
 أن  ، فـي هـذا المجـال      ،كما يؤكد بعض التربويين      

أسلوب التعلم التعاوني له أهمية في تكـوين اتجاهـات          
 للطلبة  يئ إذ يه  ؛)١٦( المادة التعليمية التعلمية   نحوإيجابية  

 واالقتناع الـداخلي    ، والطمأنينة ،جواً من الراحة النفسية   
ميته في حياتهم،   بجدوى ما يتعلمونه وقيمته، وبأثره وأه     

رة  ويمدهم بعنصر المثاب   ،فاالقتناع الداخلي يعطيهم قوة   
 .على االستمرار في طلب المعرفة

وتجيء نتيجة هذا السؤال منسجمة مع نتائج بعـض            
 التي أشارت في مجملها إلى وجود عالقـة         ،الدراسات

ـ ذات داللة إحصـائية بـين اتجاهـات الطلبـة ن           و ح
ـ صيلهم األكاديمي    وتح ،موضوعات دراسية معينة   ي ف

وجـاءت نتيجـة السـؤال      . )١٨،  ٢٧(هذه الموضـوعات  
 التـي   ،)٣٢(سـالفين منسجمة أيضاً مع نتائج دراسـة       

أظهرت تفوق المجموعات التعاونية في االتجاهات نحو       
المادة الدراسية على المجموعات التقليديـة التنافسـية        
 والفردية، وجاءت نتيجة السؤال متعارضة مع دراسـة       

 التي أظهرت عدم وجود فـروق ذات داللـة          )٧(عبابنة
ـ      البعديـة نحـو المـادة       ةإحصائية في اتجاهات الطلب

لقصر فترة التجربة أثر في عدم      يكون  وربما   الدراسية،
 .تغيير اتجاهاتهم نحو المادة الدراسية

 هو  ،والسبب اآلخر الذي يمكن عزو هذه النتيجة إليه          
 ،اجعـة تلقي مجموعات العمـل الجمـاعي تغذيـة ر        

  على أساس المكافآت المعنويـة     ،ومشجعات وتعزيزات 
، أدى إلـى تطـوير      على أداء المهمات المطلوبة منها    

وكذلك تكيف الطلبة مـع      .الرياضياتاالتجاهات نحو   
استراتيجية التعلم التعاوني وتحقيقهم عالقات متقدمة مع       
باقي أعضاء الفريق التعاوني، وإيجابيتهم في مواجهـة        

علمية المختلفة، وقبولهم ما يوكل إليهم مـن        المواقف الت 
مهمات تعليمية زاد من إيجابيـة المخـزون المعرفـي          

 وأتاح لهم فرص اندماج في مواقـف مختلفـة،          ،لديهم
مزيـداً مـن    مـن ثـم      لهم مزيداً من التفاعل، و     ووفر

الخبرات االنفعالية والمعرفية، التـي أعطـتهم فرصـاً        
مثمـرة والفعالـة     وتطوير سلوكاتهم ال   ،لصوغ خبراتهم 

 .تعلم الرياضياتتجاه 
ــة       ــع دراس ــة م ــة متفق ــذه النتيج ــاءت ه وج

ــوورث ــة   )٢٥(هوالندس ــع دراس ــة م ، ومتعارض
التي كشفت عن عدم وجود فـروق ذات         )٢٠(فيرجسون

داللة إحصائية بين الطريقة التقليدية، وتلـك المعتمـدة         
 في تكوين اتجاهات إيجابيـة       غير التعاوني  على النشاط 

طلبة، وقد يكون سبب التعـارض أو االخـتالف         لدى ال 
عائداً إلى عدم فاعلية إحدى الطرق الـثالث المختلفـة          

 فـي تنميـة اتجاهـات       ينالمستخدمة في دراسة الباحث   
 .الطلبة نحو المادة الدراسية

 
 : بما يليىوفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يوص

 
في تأكيد ضرورة استخدام استراتيجية التعلم التعاوني        •

 .تدريس الرياضيات وغيرها من الموضوعات الدراسية
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توفير البيئة التربوية الداعمة والمشـجعة للمعلمـين      •
على استخدام استراتيجية التعلم التعـاوني بمـا يعـزز          

 .التفكير الرياضي
 بهـدف   ،إجراء مزيد مـن البحـوث والدراسـات        •

استقصــاء أثــر اســتراتيجية الــتعلم التعــاوني فــي 
ضـية فـي المسـتويات الدراسـية        الموضوعات الريا 

 . المدرسية والجامعية: المختلفة
 

 : العربيةالمراجع

أثر التعلم  ).١٩٩٥( ،خطاب، محمد وأبو زينة، فريد )١
التعاوني على تحصيل الطلبة في الرياضيات واتجاهاتهم 

جامعة اإلمارات العربية /  مجلة كلية التربية.نحوها
 .٢٣٣ي عشر، صالمتحدة، المجلد العاشر، العدد الحاد

 

أثر  ).١٩٨٠(الكيالني، عبداهللا،  وأبو زينة، فريد )٢
التخصص والمستوى التعليمي على االتجاهات نحو 

 .الرياضيات عند فئات من المعلمين والطلبة في األردن
 .١٠٩ المجلد التاسع، صدراسات،

 

 دار الكتاب .تعليم التفكير ).١٩٩٩(جروان، فتحي،  )٣
 . المتحدةالجامعي، اإلمارات العربية

 

استقصاء فاعلية برنامج  ).٢٠٠٤(الخطيب، خالد،  )٤
تدريبي لمعلمي الرياضيات في تنمية قدرة الطلبة في 
المرحلة األساسية العليا على التفكير الرياضي 

 أطروحة دكتوراه، جامعة .والتحصيل في الرياضيات
 .عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

 

استخدام استراتيجية األحجية  ).٢٠٠١(، شماسنة، رائد )٥
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Attitudes toward Mathematics for Sixth Grade Students 
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Abstract 

 
 

 This study aimed to investigate the effect of cooperative learning on developing mathematical 

thinking and attitudes toward mathematics for sixth grade students. The study sample, which was 

internationally selected, consisted of (56) students distributed among two sections. One section was 

randomly selected to form the experimental group, while the other section was selected to form the 

control group. Students were taught the unit about Geometry in their mathematics book using 

cooperative learning strategy through (20) lessons at the end of which they sat for a (30 items) 

mathematical thinking test and another one for attitudes. The validity and reliability of tests were 

achieved by using suitable methods. Results of the study showed that there are significant 

differences in the two groups developing mathematical thinking and attitudes toward mathematics 

in favor of the experimental group. In light of these results, the researchers recommended the 

necessity of using cooperative strategy in teaching mathematics and mathematics curriculum 

should be designed to reinforce the students’ ability to think mathematically. 


