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م  اسرتاتيجية فاعلية
ُّ
ل
َ
ع

َ
 على الفقه تدريس يف التعاونيالت

 األساسي التعليم من السابع الصف تالميذ حتصيل
التَعَمُّـ  استراتيجيةىدؼ البحث الحالي إلى معرفة فاعمية  _ممخصال

التعاكني في تدريس الفقو عمى تحصيؿ تالميذ الصؼ السابع مف 
التعميـ األساسي بأمانة العاصمة صنعاء، كاختبار داللة الفركؽ بيف 
متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف: )التجريبية كالضابطة( في 
التطبيقيف البعدم كالقبمي لالختبار التحصيمي عند كؿ مف المستكيات 
التالية: الفيـ، التطبيؽ، التحميؿ، التقكيـ. كقد استخدـ الباحث المنيج 
الكصفي كالتصميـ شبو التجريبي منيجا لمبحث المعركؼ بتصميـ 
القياس القبمي كالبعدم لمجمكعتيف إحداىما ضابطة كاألخرل تجريبية، 

( تمميذان كزعت بالتساكم إلى مجمكعتيف 120كبمغت عينة البحث )
بطة. كلإلجابة عف سؤاؿ البحث كفركضو صمـ الباحث تجريبية كضا
( فقرة في صكرتو 40) ، كأعد اختباران تحصيميان تككف مفكحدة تعميمية

النيائية مكزعو عمى المستكيات )الفيـ، التطبيؽ، التحميؿ، التقكيـ(. 
كتكصؿ البحث إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تالميذ 

التعاكني. ككجكد التَعَمُّـ  جريبية تعزل لمتغير استراتيجيةالمجمكعة الت
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف 
)التجريبية كالضابطة( في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي عند 
كؿ مف المستكيات التالية: الفيـ، التطبيؽ، التحميؿ، التقكيـ. كخمص 

كصيات كالمقترحات، مف ضمنيا: تنكيع البحث إلى عدد مف الت
االستراتيجيات كالطرؽ كاألساليب المستخدمة في تدريس مادة التربية 

 .اإلسالمية
 المقدمة. 1

تعد التربية اإلسالمية ترجماف ىذا الديف، كسبيمو إلى ىداية      
النفس إلى الحؽ المبيف، فيي التربية التي تسير عمى ىداه، 
كتترسـ خطاه، لتككف لممسمـ خير عكف ليسعد في دنياه كآخرتو. 
كتحرص عمى تربية الفرد كالمجتمع عمى حد سكاء، فتنظر إلى 

كىدفان لما تقـك بو مف جيد لبنائو  الفرد المتعمـ باعتباره محكران ليا
البناء السميـ، كتيدؼ التربية اإلسالمية إلى الكصكؿ بالفرد إلى 

كالمشاعر كالسمكؾ، كال  االعتقادالحاؿ الذم يككف فيو مسممان في 
تغفؿ عف شيء، جسمو كعقمو كركحو كحياتو المادية كالمعنكية 

اإلسالمية مف  كنشاطاتو كميا عمى االرض. "كتبدك أىمية التربية
خالؿ دركس الفقو التي ىي قكاعد تفصيمية مستقاة مف القرآف 
كالسنة، لبياف أحكاـ العبادات، كلبياف نظـ العالقات االجتماعية، 
كما يأُمرنا اهلل أف نحققيا في كؿ اتصاالتنا باآلخريف، فيجب 

صمى  بيدم رسكلو كاالقتداءربطيا بيدؼ أسمى ىك طاعة اهلل 
تحقيؽ الخضكع كالعبكدية هلل، كما يريد اهلل، ال ـ، لاهلل عميو كسم

أف نجعؿ الدركس مجرد قكاعد ممخصة تحفظ لمجرد الحفظ، أك 
فتاء الناس [. كعمى الرغـ مف ىذه األىمية إالَّ 2] لمتعمـ بيا كا 

َأنَّيا ُتعد إحدل المكاد التي يعاني التالميذ مف تدني مستكل 
مف خالؿ عممو في مينة  التحصيؿ فييا، كىذا ما لمسو الباحث

التعميـ، فالناظر في الكاقع الحالي لتدريس التربية اإلسالمية يجده 
غير مكاكب لالىتماـ بالميارات المختمفة كتنميتيا لدل 
المتعمميف، إذ مازاؿ معممي التربية اإلسالمية في ممارساتيـ 
التدريسية يركزكف عمى المعارؼ دكف الميارات باستخداـ طرؽ 

التقميدية، كالتي تتطمب مف التالميذ حفظ المعمكمات أك  التدريس
المعرفة التي يمقييا المعمـ كاستظيارىا دكف فيـ، كما أكدتو 

[. 5] ردماف [، كدراسة4] القعالي [، كدراسة3] الرمانة دراسة
فاإللماـ بمادة التربية اإلسالمية كحدىا دكف االىتماـ باستراتيجية 

كؿ عقبة كبيرة في تحقيؽ كطرائؽ كأساليب تدريسيا يش
الطمكحات التي تسعى التربية اإلسالمية إلى تحقيقيا في 

 ].6] شخصيات الطمبة
كبما أف بعض الدراسات كاألبحاث التربكية التي استخدمت       

[، كدراسة 7] التعاكني، كدراسة عكدة سميمافالَتَعمُّـ  ةياستراتيج
الدراسي لدل [. أثبتت فاعميتيا في رفع مستكل التحصيؿ 8] فرج

التالميذ في مراحؿ التعميـ المختمفة، باإلضافة إلى تحقيقيا لكثير 
في تحسيف كتنشيط  كالمساعدةمف أىداؼ المقررات الدراسية، 

أفكار المتعمميف الذيف يعممكف في جماعات لتنمية ركح الفريؽ 



      
 

335 

الكاحد بيف المتعمميف مختمفي القدرات، كتنمية الميارات 
ز المياـ المشتركة، كتحقيؽ األىداؼ التعميمية االجتماعية، كانجا

[. ما جعؿ الكثير مف المربيف كالباحثيف يدعكف إلى 9] كالتعاكنية
تبني ىذه االستراتيجية في مدارسنا، لالستفادة مف إيجابياتيا في 
تعميـ كتعمـ مناىجنا. لذا تكلدت لدل الباحث رغبة في التعرؼ 

اكني في تدريس الفقو عمى التعالَتَعمُّـ  عمى فاعمية استراتيجية
تحصيؿ تالميذ الصؼ السابع األساسي بأمانة العاصمة 

 .صنعاء
 الدراسةمشكمـة . 2

لمس الباحث خالؿ عممو في حقؿ التدريس كفي أكثر        
مف مدرسة، تدني مستكل تحصيؿ التالميذ، كضعؼ فاعمية 
المردكد التعميمي لمادة التربية اإلسػالمية )مجاؿ الفقو( عمى 
التالميذ، كاىتماـ الطمبة بالحصكؿ عمى أعمى الػدرجات دكف 

كظيفيا في إلػى الحصػيمة المعرفية التي تمكنيـ مف ت االلتفات
حياتيـ العممية، كلعؿ ذلؾ يعزل إلى تركيز المعمميف عمى 

كالطرائؽ التقميدية، كقمة استخداـ  االستراتيجياتاستخداـ 
االستراتيجيات كالطرائؽ الحديثة، لذا عمد الباحث إلى القياـ 
بالبحث الذم تتحدد مشكمتو في اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس 

 :اآلتي
 اسةأ. أسئمة الدر 

التعاكني في تدريس التربية الَتَعمُّـ  ما فاعمية استراتيجية س:
)مجاؿ الفقو( عمى تحصيؿ تالميذ الصؼ السابع مف  اإلسالمية

 ؟صنعاء() التعميـ األساسي في أمانة العاصمة
كيتـ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس مف خالؿ اختبار الفركض 

 :اآلتية
بيف  (0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل -

تالميذ الصؼ السابع المجمكعة التجريبية تعزل لمتغير 
 .التعاكنيالَتَعمُّـ  استراتيجية

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  -
بيف متكسطي درجات تحصيؿ تالميذ المجمكعة  (0.05)

 ي ػالقبمف ػػػي التطبيقيػػػة فػػػابطػػػة الضػػػكعػػذ المجمػػػػالميػػػة كتػػػػالتجريبي

 (.كالبعدم لالختبار التحصيمي )الكمي
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة -
بيف تحصيؿ تالميذ المجمكعة التجريبية كالضابطة عند  (0.05)

التطبيؽ( في التطبيقيف  - )الفيـ المستكيات المعرفية الدنيا
 .القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي

 ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد فركؽ -
بيف تحصيؿ تالميذ المجمكعة التجريبية كالضابطة عند  (0.05)

التقكيـ( في التطبيقيف  - )التحميؿ المستكيات المعرفية العميا
 .القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي

 دراسةأىـداف الب. 
تعمـ  التعاكني فيالَتَعمُّـ  معرفة مدل فاعمية استراتيجية      

التالميذ لمكضكعات الفقو في تنمية التحصيؿ عند المستكيات 
)الفيـ، التطبيؽ، التحميؿ، التقكيـ(،  الدنيا كالعميا لتصنيؼ بمـك

التعاكني لتدريس التربية االسالمية الَتَعمُّـ  كتقديـ استراتيجية
 .المقرر عمى تالميذ الصؼ السابع األساسي

 دراسةأىميـة الج. 
النظرية: تبرز أىمية ىذا البحث ككنو يتناكؿ تدريس األىمية  -

مقرر الفقو الذم يعتبر مف فركع التربية اإلسالمية التي يحتاجيا 
 التمميذ في حياتو الخاصة كالعامة. اختار الباحث استراتيجية

التعاكني لمكصكؿ إلى نتائج عممية تجريبية عف فاعميتيا الَتَعمُّـ 
قو(. كيعتبر ىذا البحث محاكلة في تدريس التربية االسالمية )الف

 .لمعالجة مشكمة انخفاض مستكل تحصيؿ التالميذ في الفقو
األىمية التطبيقية )العممية(: تقديـ إجراءات كخصائص  -

المتخصصكف في مجاؿ  التعاكني ليستفيد منياالَتَعمُّـ  استراتيجية
التربية اإلسالمية مف المعمميف كالمكجييف كغيرىـ. كما تعتبر 

ممية لممكتبة التربكية، تسيـ في تنمية التفكير العممي، إضافة ع
 .كفي تطكير العممية التعميمية

 دراسةحـدود الد. 
)الصالة( مف مقرر الفقو  الحدكد المكضكعية: كحدة تعميمية

)الجزء الثاني(، تضـ بعض المكضكعات الفقيية المقررة عمى 
ت )سنف الصالة، مبطال تالميذ الصؼ السابع األساسي كىي
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الصالة، أكقات الصالة، سجكد السيك، قضاء الفكائت، صالة 
الجماعة، صالة الجمعة، صالة العيديف(. قياس التحصيؿ 
الدراسي في المستكيات المعرفيات )الفيـ، التطبيؽ، التحميؿ، 

 (.التقكيـ
الحدكد البشرية كالمكانية: تالميذ الصؼ السابع األساسي في 

 .صمة صنعاءالمدارس الحككمية بأمانة العا
 دراسةمصطمحات اله. 

االستراتيجية: مف المصطمحات العسكرية التي تعني استخداـ  -
الكسائؿ لتحقيؽ األىداؼ، كىي عبارة عف إطار مكجو ألساليب 

 المقاني، كالجمؿ [. كقد عرفيا10] العمؿ كدليؿ مرشد لحركتو
 [ بأنيا "مجمكعة مف اإلجراءات كالممارسات التي يتبعيا11]

مـ داخؿ الفصؿ لمكصكؿ إلى مخرجات في ضكء األىداؼ المع
التي كضعيا، كتتضمف مجمكعة مف األساليب كاألنشطة 
كالكسائؿ كأساليب التقكيـ التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ. 

[ بأنيا: خطة تربكية تنفيذية 12] أبك جاللة، كعميمات  كعرفيا
متكاممة، تسخر لترجمة ىدؼ منيجي أك أكثر لممعارؼ 

[ بأنيا: طريقة 13] كالميارات الجديدة المطمكبة. كيعرفيا زيتكف
 التعميـ كالتعمـ المخطط أف يتبعيا المعمـ داخؿ الصؼ الدراسي

)أك خارجو(، لتدريس محتكم مكضكع دراسي معيف بغية تحقيؽ 
أىداؼ محددة سمفا. كيعرفيا الباحث إجرائيا: بأنيا مجمكع 

التي يقـك بيا الباحث أثناء  اإلرشادات، كالخطكات، كالتحركات،
التعاكني كالتي ترمي إلى تحقيؽ الَتَعمُّـ  الستراتيجية التدريس كفقان 

 األىداؼ التدريسية المنشكدة
 :التعاكنيالَتَعمُّـ  -

 [14]كردت عدة تعريفات لمتعمـ التعاكني، فقد عرفيا      
stphen  بأنيا استراتيجية تدريس ناجحة يتـ فييا استخداـ

لصغيرة، تضـ كؿ مجمكعة تالميذ ذكم مستكيات المجمكعات ا
ت، يمارسكف أنشطة تعمـ متنكعة، لتحسيف فيـ ار القدمختمفة في 

المكضكع المراد دراستو، ككؿ عضك في الفريؽ ليس مسئكالن فقط 
أف يتعمـ ما يجب أف يتعممو، بؿ عميو أف يساعد زمالءه في 

 كان مف اإلنجاز كالتحصيؿ كالمتعة ػػؽ جػػػػي يخمػػػػة، كبالتالػػػػالمجمكع

 .أثناء التعمـ
بأنيا استراتيجية تدريس  Mcenerney, K [15] كعرفيا     

تتمحكر حكؿ الطالب حيث يعمؿ الطالب ضمف مجمكعة 
صغيرة غير متجانسة لتحقيؽ ىدؼ أكاديمي مشترؾ، كحؿ 

 .مشكمة أك إنجاز ميمة ما
تيجية أك نمكذج تدريس [ بأنيا استرا16] كعرفيا عبد السالـ     

يتيح لمتالميذ فرصة المشاركة كالتعمـ مف بعضيـ البعض في 
مجمكعات صغيرة عف طريؽ المناقشة كالحكار كالتفاعؿ مع 

بطريقة الَتَعمُّـ  بعضيـ البعض كمع المعمـ كاكتساب خبرات
اجتماعية، كيقكمكف معا بأداء المياـ كاألنشطة التعميمية تحت 

كتؤدم في النياية الكتسابيـ المعارؼ  تكجيو كمساعدة المعمـ،
 .كتحقيؽ األىداؼ المرغكبة بأنفسيـكالميارات كاالتجاىات 

[ بأنيا االستخداـ التعميمي 17] جكنسكف كآخركف كعرفيا     
لممجمكعات الصغيرة، بحيث يعمؿ التالميذ مع بعضيـ لزيادة 

بأنيا تعمُّميـ إلى أقصى حد ممكف. كيعرفيا الباحث إجرائيان: 
مجمكعة مف إجراءات التدريس المختارة سمفان مف قبؿ الباحث 
كالتي يتـ تدريس المجمكعات التجريبية بيا، كفييا يقسـ التالميذ 

( أعضاء غير 5-4إلى مجمكعات صغيره يتراكح عددىا )
متجانسة المستكل، تعمؿ معا في بيئة تعميمية مناسبة عف طريؽ 

بعضيـ البعض بغية تحقيؽ الحكار كالمناقشة، كالتفاعؿ مع 
األىداؼ المرجكة مف الدرس، كفييا يعتمد نجاح أك فشؿ 

 .المجمكعة عمى مساىمة كؿ فرد فييا
 :التحصيؿ الدراسي -

التعريؼ االصطالحي: بمكغ مستكل معيف مف الكفاءة في 
الدراسة سكاءن في المدرسة أك الجامعة، كيتـ قياس ذلؾ مف خالؿ 

 .ة أك تقديرات المعمميف أك االثنيف معان اختبارات التحصيؿ المقنن
[ كيعرفو الباحث إجرائيان بأنو: الدرجات النيائية التي 18] الحفني

يحصؿ عمييا التالميذ في االختبار المعد مف قبؿ الباحث 
لغرض ىذه الدراسة، كالذم يقّدـ لمتالميذ بعد االنتياء مف 

التعاكني، الَتَعمُّـ  دراستيـ الفقو )كحدة الصالة( باستراتيجية
 ا مف ػػػكف عمييػػػي يحصمػػػة التػػػػدرجػػاس بالػػػادة، كيقػػػة المعتػػػػكالطريق
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 .االختبار التحصيمي
 :الفقػو -

[ بأنو: العمـ باألحكاـ 19] القميكبي التعريؼ االصطالحي: عرفو
الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا التفصيمية. كيعرفو الباحث 

مجاالت مادة التربية اإلسالمية المقررة عمى إجرائيان: بأنو أحد 
 .تالميذ الصؼ السابع مف التعميـ األساسي

  اإلطار النظري. 3
بشرية كجد منذ كجكد اإلنساف عمى  ضركرةإف التعاكف       

سطح األرض، فالبشر يمكف أف ينجزكا الكثير مف خالؿ التعاكف 
 فيما بينيـ. 

مف العدـ إنيا فكرة قديمة قدـ  التربية التعاكنية لـ تكلد إف      
العمـ التربكم بالذات" فالنفس البشرية ال تستطيع أف تعيش 
منعزلة عف المجتمع المحيط بيا كتبقى بال أعكاف يعينكنيا عمى 
أسباب الحياه الكريمة كتأريخ التربية يحتكم عمى العديد مف 
األمثمة كالنماذج لكنيا لـ تبرز بشكؿ عممي منظـ إال في 

 ].20] كر الحديثةالعص
كقد استخدـ المسممكف األكائؿ الحمقات الجماعية في      

الكتاتيب كالمساجد استجابة إلحدل استراتيجيات كطرؽ تدريس 
َكَتَعاَكُنكا َعَمى اْلِبرِّ : )التربية اإلسالمية كالمتمثمة في قكلو تعالى

( كىذه االستراتيجية التي استخدميا 2المائدة:  ((َكالتَّْقَكل
التعاكني الَتَعمُّـ  المسممكف األكائؿ تشبو، إلى حد كبير استراتيجية

، التي تنادم بالدكر المعاصرةالتي دعت إلييا الحركة التربكية 
اإليجابي لممتعمـ، خصكصان بعد أف أثبتت نتائج البحكث 

تالميذ كتنمية كالدراسات فاعميتيا في رفع مستكل تحصيؿ ال
قباالن 21] ميارات العمؿ الجماعي [. كقد القت اىتمامان بالغان كا 

متزايدان عمى المدارس كالجامعات كالكميات التي تعمؿ عمى تنفيذ 
[، كىذا االىتماـ المتزايد في تصكرم 22] التعاكنيالَتَعمُّـ  برامج

إنما ىك لما تممكو ىذه االستراتيجية مف خصائص كمميزات 
زىا عف غيرىا مف االستراتيجيات، حيث تشجع التفاعؿ عديدة تمي

االجتماعي بيف الطالب، كتساعد التالميذ ضعيفي التحصيؿ 
العادييف، كما تشجع عمى المشاركة  أسكة بالتالميذالَتَعمُّـ  عمى

مف جميع التالميذ كتتيح ليـ الفرصة لممناقشة كالحكار. "كتزيد 
ت التي تكاجيو. مف ثقة التمميذ بنفسو كالتغمب عمى المشكال

كيحصؿ فييا التالميذ عمى تقبؿ كجيات النظر المختمفة، 
 ].23] كتقضي عمى انطكائية بعض التالميذ كعزلتيـ"

كما يمكف استخداميا لزيادة التحصيؿ األكاديمي لمطالب       
عمى مختمؼ مستكياتيـ الدراسية، كىذا ما أكدتو الدراسات التي 

 ].25] [ كشاراف24] سالفف[ ك 17قاـ بمراجعتيا جكنسكف ]
كحتى نستطيع أف نطمؽ عمى المكقؼ التعميمي مكقفا       

 تعاكنيان، ال بد مف األخذ في الحسباف عناصر أك أسس ىذا
الذم تميزه عف المكاقؼ التعميمية األخرل، التي ما زاؿ الَتَعمُّـ 

الكثير مف المعمميف يعتبركنيا مكاقؼ تعميمية تعاكنية، كىي في 
األحياف إنما ىي مجمكعات كبيرة يعمؿ كؿ فرد لكحده. كثير مف 

فإذا ما كجدنا في المكقؼ التعميمي العناصر اآلتية حينيا يمكف 
أف نطمؽ عميو تعمما تعاكنيان، كىذه العناصر اتفؽ عمييا كالن مف 

 [، كزيتكف26] [، كأبك عميرة17ديفيد كجكنسكف، كآخركف: ]
 :د تـ تحديدىا فيما يمي[. كق20] [، كعمدة27] [، كالمفدل13]

المتبادؿ بإيجابية بيف أفراد المجمكعة )المشاركة  االعتمادأكالن: 
اإليجابية(، بحيث يككف كؿ فرد في المجمكعة مدرؾ تماما أف 

 .نجاحة نجاح لممجمكعة كأف فشمة فشؿ لممجمكعة
: حيث يقـك كؿ فرد في المجمكعة لكجوثانيان: التفاعؿ كجيا 
د زمالئو ليكممكا الميمة كيحققكا ىدؼ بتشجيع كتسييؿ جيك 

 .المجمكعة
حيث يجب أف  )المحاسبة الفردية(، ثالثان: المساءلة الفردية

يستشعر كؿ تمميذ مسؤكلية تعممو كحرصو عمى إنجاز الميمة 
 .في المجمكعة لزمالئو المساعدةالمككمة إليو مع تقديـ 

ككف كؿ عضك رابعان: الميارات الفردية كالجماعية، أم ال بد أف ي
الَتَعمُّـ  في المجمكعة لدية مف الميارات ما يساعده عمى تنفيذ

 .التعاكني بشكؿ جيد
خامسان: المعالجػة الجمعيػة، أم فحص األعضاء في المجمكعة 
كذلؾ لتحديد فاعمية الجيكد التعاكنية لألعضاء مف أجؿ تحقيؽ 

 .أىداؼ المجمكعة، ثـ العمؿ عمى تحسيف تمؾ الجيكد
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 التعاكني كتتبايف أساليبالَتَعمُّـ  استراتيجيات كتتعدد     
إجرائيا، إال أف جميعيا تقـك عمى أساس تقسيـ التالميذ في 
مجمكعات صغيرة غير متجانسة، كتركز عمى أف يتعاكف التمميذ 
مع غيره مف التالميذ الذيف ينتمكف إلى مجمكعتو، كما تعتمد 

ضان تحت جميعيا عمى قياـ أفراد التالميذ بتعميـ بعضيـ بع
إشراؼ المعمـ، إال أنيا تختمؼ بعض الشيء في تطبيقاتيا، كقد 

[، 29] ، كاليرمزمSlavin, Madden & Slavin [28] أشار
[، 27] [، كالمفدل13] [، كزيتكف1[[، كجابر 30] كعبد العزيز
[ إلى أف أىـ أنكاع ىذه االستراتيجيات 23] ؼك كعبد الرؤ 

 :باختصار يتمثؿ في اآلتي
الترقيـ الجماعي كتسمى )التعمـ معان، دكائر التعمـ(. طريقة  -1

كفييا يعمؿ الطمبة ضمف مجمكعات غير متجانسة تتػراكح بيف 
( أفراد كيقـك كؿ طالب في المجمكعة بميمة مككمة إليو، 4-5)

كيككف اليدؼ المشترؾ في المجمكعة ىك نجاح المجمكعة 
د، الممخص، بكامميا، كيحدد كؿ فرد دكرا غير ثابت مثؿ: القائ

كيعطي كؿ مجمكعة كرقة عمؿ كاحدة، كيقـك المعمػـ بمكافػأة 
المجمكعة كيخضع الطمبة فييا الختبار فردم، كيككف دكر 
عانة الطالب كقت الحاجة كمػزكدا لػو  المعمـ ضبط المجمكعات كا 
بالتغذية الراجعة عند الضركرة كراصدا" لعممية المشاركة 

لطريقة يمكف استخداميا في الجماعية، كفي تصكرم أف ىذا ا
برازان  جميع المكاد الدراسية ألف فييا تجسيدان حقيقيان لمتعاكف كا 
لركح الجماعة مع عدـ طغيانيا عمى الفرد. كما أنيا أسيؿ 
تطبيقان مقارنة بالطرائؽ األخرل مف جية، كفعاؿ بشكؿ كبير في 
 الجانبيف المعرفي كالكجداني مف جية أخرل، باإلضافة إلى تمثؿ

 .التعاكني الرئيسة فيوالَتَعمُّـ  جميع عناصر
طريقة التقصي الجماعي كيسمى )االستقصاء الجماعي،  -2

كالمجمكعات الصغيرة(: كتقـك ىذه الطريقة عمى مبدأ تعاكف 
التالميذ ذكم التحصيؿ المتدني كالمتكسط مع زمالئيـ ذكم 
التحصيؿ المرتفع، لتحقيؽ ىدؼ كاحد أك ميمة كاحدة مف مياـ 

كفي تصكرم التعمُّـ، بحيث يصؿ الجميع لمستكل إتقاف متقارب، 
التعاكني تعقيدان، إذ أنيا تعتمد في الَتَعمُّـ  أنيا مف أكثر طرؽ

مضمكنيا عمى تعمـ الطالب، فالطالب في كؿ مجمكعة ىـ 
الذيف يأخذكف زماـ المبادرة في تقرير ما سيتعممكنو، ككيؼ 
ينظمكف أنفسيـ ليتعممكه، ككيؼ يكصمكف ما تعممكه لباقي 

 الصؼ.
)فرؽ األلعاب كدكرة المباريات(:  كتسمىَعمُّـ التَ  طريقة فرؽ -3

كفييا يعمؿ المتعممكف معا كمجمكعة تعاكنية عمى تنفيذ ميمػات 
تعميمية معينة مرسكمة في خطة عمؿ المجمكعة كيخضع 

 .المتعممكف فييا الختبار فردم
ـ التالميذ إلى فرؽ كفقان لمستكل تحصيميـ: يقسـ يتقس -4

ث يتككف كؿ فريؽ مف التالميذ فييا إلى فرؽ تعمـ تعاكنية بحي
إلى ( تالميذ مختمفيف في قدراتيـ كمستكياتيـ التحصيمية 4-5)

 مجمكعات غير متجانسة، كيقـك المعمـ بتقديـ محتكل الدرس
)المادة العممية( لمطالب عف طريؽ المحاضرة أك المناقشة، ثـ 
يقـك أعضاء كؿ مجمكعة بتعمـ ىذا المحتكل )كرقة العمؿ( 

ـ، كيساعد كؿ منيـ اآلخر. كيتـ إعالـ متعاكنيف فيما بيني
التالميذ بعدـ إنياء تعمميـ لممحتكل حتى يتأكدكا مف أف بقية 
زمالئيـ في المجمكعة تمكنكا مف فيـ المحتكل. ثـ يخضع كؿ 
تمميذ فرديا الختبار تحصيمي مختصر، تقارف فيو درجة كؿ 
 تمميذ في ىذا االختبار بدرجتو في االختبار القبمي، كالفركؽ
بينيما تضاؼ إلى الدرجة الكمية لمفريؽ، كقد يتـ تقكيـ جماعي 
عف طريؽ إضافة درجة كؿ طالب إلى درجة مجمكعتو، أم أفِّ 
التنافس يككف بيف المجمكعات، كالمجمكعة التي تناؿ أعمى 
الدرجات مقارنة بإنجازىا السابؽ يتـ تقديرىا. كىي مف أكثر 

ة، لذا تـ استخداميا في الطرؽ استخدامان في المكاقؼ التعميمي
 .ىذا البحث، كلمالئمتيا لبيئتنا المدرسية

 التكامؿ المقطعة، المياـ) كتسمى المقطكعة الصكر طريقة -5
 (jigsaw :1) جيجسك طريقة المجزأة، لممعمكمات التعاكني

إلى أسمكب الخبير ضمف أسمكب  (1992: صيداكم) ةترجم
ـ الطالب إلى فرؽ غير [ كفي ىذه الطريقة يقس32]  الفريؽ"

( تالميذ 6-5متجانسة لمدرس كاالستذكار كيتألؼ كؿ فريؽ مف)
كيككف كؿ تمميذ مسؤكالن عف تعمـ جزء مف المادة كيمتقي 
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األعضاء مف فرؽ مختمفة يعالجكف نفس المكضكع كتسمى 
أحيانا مجمكعة )الخبراء( لالستذكار كيساعد كؿ منيما اآلخر 

د التالميذ إلى فريقيـ األصمي عمى تعمـ المكضكع، ثـ يعك 
اآلخريف ما تعممكا، كيتـ اإلعالف عف الفرؽ  كُيعممكف األعضاء

كاألفراد الذيف حصمكا عمى تقديرات عالية في نشرة الصؼ 
 ].31] بطرؽ أخرل األسبكعية أك

      جيجسك  المجزأة لممعمكمات التعاكني التكامؿ طريقة -6
(2: jigsaw)  كفييا يقـك المعمـ بإعداد المعمكمات الفرعية

يقسـ التالميذ إلى مجمكعات غير متجانسة مككنة ك كالرئيسة، 
( أعضاء، كيقرأ تالميذ كؿ مجمكعة كؿ المكضكع 5 - 4) مف

نفسو )فصؿ مف فصكؿ الكتاب مثالن(، كيركز كؿ عضك عمى 
في  جزء منو، ثـ يجتمع األعضاء مف المجمكعات المختمفة كما

النظاـ السابؽ كيتناقشكف ثـ يعكد كؿ عضك لمجمكعتو األصمية 
كيشرح ليـ ما تعممو، كيقدـ اختباران فرديان تحكؿ درجتو إلى درجة 

ـ الطالب إلى فرؽ كفؽ يجماعية كما في طريقة " تقس
 التحصيؿ. 

أكرد التربكيكف عدة خطكات  :التعاكنيالَتَعمُّـ  خطكات استراتيجية
 التعاكني، كفي تصكرم أف أىـ خطكات تنفيدالَتَعمُّـ  الستراتيجية

[ بأنيا تككف كاآلتي: 33] التعاكني ما أكرده الصادؽالَتَعمُّـ 
تحديد األىداؼ كاألغراض السمككية. تحديد مجمكعات التعميـ 
التعاكني كتكزيع األفراد عمييا تخطيط مكاد التدريس كتكزيع 

ات المستخدمة. األدكار عمى أفراد المجمكعة بحسب االستراتيجي
مكعات، تقديـ التكجيو كالمساعدات المجتكضيح ميمة تحصيؿ 

لممجمكعات كمساعدتيـ في التغمب عمى الصعكبات التي 
تكاجييـ. مشاركة المجمكعات في االنتياء مف أعماليـ المتعاكنة 
كاحتكاـ تعمميـ المطمكب بتمخيص فكرة أك تكجيو سؤاؿ تجمع 

الَتَعمُّـ  مكبة. مراجعة عامة لعمميةالخالصة الختامية المط توإجاب
كالتحصيؿ بالمجمكعات المتعاكنة كالتعرؼ عمى مدل كفايتيا في 

 .تحقيؽ األىداؼ المرجكة
 الدراسات السابقة. 4

 التعاكنػػػػيالَتَعمُّـ  [ إلى معرفة مبادئ7] ىدفت دراسة سميماف     

في الَتَعمُّـ  في التربية اإلسالمية، كمعرفة أثر ىذا النكع مف
طمبة الصؼ العاشر في محافظة إربد لبعض  تحصيؿ

المعمكمات في "كحدة السيرة" مقارنة بالطريقة التقميدية، كاستخدـ 
الباحث المنيج التجريبي، كتمثمت األداة في إعداد الباحث: كحدة 

( 174) تعميمية، كاختبارا تحصيميا، كقد تككنت عينة الدراسة مف
ساكم، ضابطة درست تمميذا كتمميذه كزعت إلى مجمكعتيف بالت

بالتقميدية، كتجريبية درست بالتعمـ التعاكني كمف أىـ نتائجيا: 
كجكد فركؽ دالة إحصائيا عمى اختبارم التحصيؿ المباشر 
كالمؤجؿ يعزل إلى طريقة التدريس، كعدـ كجكد فركؽ دالة 
إحصائيا عمى اختبارم التحصيؿ المباشر كالمؤجؿ يعزل إلى 

 .متغير الجنس
[ فقد ىدفت إلى معرفة مدل فاعمية 8] فرجدراسة أما       

التعاكني في معالجة الضعؼ الممحكظ لدل الَتَعمُّـ  استراتيجية
تالميذ المرحمة االبتدائية األزىرية في إتقاف ميارات القرآف الكريـ 

في  األداةكفيمو، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي، كتمثمت 
ة ميارات، كقد تككنت إعداد الباحث: اختبارا تحصيميا، كقائم

( تمميذا كزعكا إلى مجمكعتيف بالتساكم، 50) عينة الدراسة مف
ضابطة درست بالتقميدية، كتجريبية بالتعمـ التعاكني كمف أىـ 
نتائجيا: كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف طالب المجمكعة 
التجريبية كالمجمكعة الضابطة في أدائيـ لميارات تالكة القرآف 

 .لنصكص القرآنية لصالح المجمكعة التجريبيةالكريـ كفيـ ا
دراسة ىدفت إلعداد دركس  [34]كأجرل البكسعيدم        

التجكيد في صكرة مياـ تمثؿ دليال لممعمـ أثناء قيامو بالتدريس 
التعاكني، كمعرفة أثر ىذه الطريقة عمى تحصيؿ الَتَعمُّـ  بطريقة

دـ الباحث الطالب ألحكاـ التجكيد كاكتسابيـ لمياراتو، كاستخ
المنيج التجريبي، كتمثمت األداة في إعداد الباحث: دليؿ لممعمـ 

 ( تمميذان 75) كاختبارا تحصيميا، كقد تككنت عينة الدراسة مف
درست  ان ( تمميذ38) كزعكا إلى مجمكعتيف، ضابطة كعددىا

درست بالتعمـ تمميذان ( 37) بالطريقة التقميدية، كتجريبية كعددىا
عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف التعاكني كمف أىـ نتائجيا: 
 ة في تحصيؿ ػػة كالضابطػػػف التجريبيػػػمتكسطي درجات المجمكعتي



572016
 

340 

 .كاكتساب ميارات كأحكاـ التجكيد
فقد ىدفت إلى معرفة أثر  [36] أما دراسة المقطرم        

التعاكني في إتقاف أحكاـ التالكة الَتَعمُّـ  استخداـ استراتيجية
رحمة الثانكية بمحافظة لحج، كاستخدـ كالتجكيد لدل طمبة الم

الباحث المنيج التجريبي، كتمثمت األداة في إعداد الباحث: 
اختبار تكافؤ، كاختباران تحصيميان )نظرم كشفكم( كقد تككنت 

( تمميذا كزعكا إلى مجمكعتيف بالتساكم 92) عينة الدراسة مف
ضابطة درست بالطريقة التقميدية، كتجريبية درست بالتعمـ 

لتعاكني كمف أىـ نتائجيا: تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية عمى ا
طمبة المجمكعة الضابطة في األحكاـ التجكيدية كلكف دكف داللة 
إحصائية في االختبار النظرم. كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
بيف طمبة المجمكعة التجريبية كطمبة المجمكعة كلصالح 

التالكة في جميع مستكيات المجمكعة التجريبية، كذلؾ في إتقاف 
 .التحصػػػػػػيؿ

لتيدؼ إلى معرفة مدل  [35] كجاءت دراسة بف طالب      
التعاكني عمى تحصيؿ الطالب الَتَعمُّـ  فاعمية استخداـ استراتيجية

في مادة التربية اإلسالمية بمرحمة التعميـ األساسي في 
حضرمكت، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي، كتمثمت األداة 

ي إعداد الباحث: كحدة تعميمية، كدليؿ المعمـ، كاختباران ف
( تمميذا كتمميذه 68) تحصيميان، كقد تككنت عينة الدراسة مف

كزعكا بالتساكم إلى مجمكعتيف تجريبية درست بالتعمـ التعاكني، 
كضابطة درست بالطريقة التقميدية، كمف أىـ نتائجيا: كجكد 

( بيف 0.05الداللة )فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية كالمجمكعة 
الضابطة، في االختبار التحصيمي لصالح المجمكعتيف 

 ).الضابطتيف )بنيف كبنات
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

[، كبف 34اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة البكسعيدم ]     
األساسية، كأيضان اتفقت مع [، في تناكليا لممرحمة 35] طالب

[ مف حيث تناكليا 35] [ كبف طالب7] دراسة عكده سميماف
لتحصيؿ فقط، كاختمفت مع جميع الدراسات السابقة مف المتغير 

حيث المجتمع، كالصؼ، كالبيئة، كالمجاؿ، إذ تعد ىذه الدراسة 
التعاكني في الَتَعمُّـ  أكؿ دراسة حسب عمـ الباحث تناكلت

صؼ السابع األساسي في مجاؿ الفقو، كفي تحصيؿ تالميذ ال
أمانة العاصمة، صنعاء. بينما دراسة بف طالب تناكلت التربية 

دراسة  اإلسالمية، كالصؼ الثامف، كطبقت في حضرمكت، أما
المقطرم تناكلت مادة القرآف، كفي المرحمة الثانكية، كطبقت في 

 .لحج
 الطريقة واإلجراءات. 5

 دراسةالمنيج أ. 
استخدـ الباحث في ىذا البحث المنيج الكصفي مف نكع        

تحميؿ المحتكل لتحديد اإلطار النظرم، كالتصميـ شبو التجريبي 
المعركؼ بتصميـ القياس القبمي كالبعدم لمجمكعتيف إحداىما 

 .ضابطة كاألخرل تجريبية
 1 جدول

 التصميم التجريبي لمبحث
  المتغير التابع المتغير المستقل التكافؤ في المجموعة البحثمجموعة  

االختيار العشكائي 
 لممجمكعتيف

تكافؤ التحصيؿ السابؽ كالعمر  المجمكعة التجريبية
 الزمني كنكعية المعمـ.

الَتَعمُّـ  التدريس باستراتيجية
 التعاكني.

اختبار بعدم لقياس 
 التحصيؿ
 

المعالجات 
 اإلحصائية

  التدريس بالطريقة التقميدية. الضابطةالمجمكعة  
 وعينتيا: الدراسةمجتمع ب. 

مجتمع البحث: تككف مف جميع تالميذ الصؼ السابع  -أ
األساسي في المدارس الحككمية بأمانة العاصمة صنعاء، كالجزء 
الثاني مف مجاؿ الفقو المقرر عمى تالميذ الصؼ السابع 

 .األساسي

 عينة البحث: اختار الباحث )مدرسة الكشاح، كمدرسة -ب
الطبرم(، بالطريقة القصدية، نظران الحتماؿ كقكع الطريقة 
العشكائية عمى مدارس ال تتناسب مع طبيعة ىذا البحث، كككنيا 
تحتكم عمى أكثر مف شعبة. أما عينة التالميذ: فقد تـ اختيار 

األساسي مف كؿ مف مدرستي شعبتيف مف تالميذ الصؼ السابع 
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التابعتيف لمكتب التربية كالتعميـ بأمانة  )الطبرم، كالكشاح(
العاصمة )صنعاء( بالطريقة العشكائية البسيطة، كبمغ حجـ 

( تمميذان بعد استبعاد الراسبيف كالغائبيف كزعكا 120العينة الفعمي )

( تمميذان، كاألخرل 60إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كتضـ )
 :( تمميذان، كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي60ضابطة كتضـ )

 2جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة في المجموعتين التجريبية والضابطة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المدرسة
 الفصل العدد الفصل العدد

 / أ7 30 / ب7 30 الطبرم األساسية لمبنيف
 / ب7 30 / ج7 30 الكشاح األساسية لمبنيف

 2 60 2 60 المجمكع
 المجمكعتيف تالميذ جميع إخضاع تـ: المجمكعتيف تكافؤ -3

 كفي، الفقو لمجاؿ السابؽ التحصيؿ في بينيما تكافؤ إلجراء
 في مكضح ىك كما. التدريس قبؿ، المعمـ كنكعية، الزمني العمر

 :التالي الجدكؿ
 3 جدول

 مقرر في السابق التحصيل وفي العمر، في المجموعتين متوسطي بين الفروق لمعرفة( ت) وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 التجربة بالبدء عند الفقو

 المتوسط العدد المجموعة مجال المقارنة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 درجة
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 855. 118 184.- 490. 13.12 60 تجريبية العمر
    503. 13.13 60 ضابطة

 877. 188 -156.- 1.795 9.74 60 تجريبية التحصيؿ السابؽ في الفقو
 1.720 9.79 60 ضابطة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ دالة       
( بيف المجمكعتيف التجريبية 0.05إحصائيان عند مستكل داللة )

كالضابطة في العمر الزمني، كالتحصيؿ السابؽ في مقرر الفقو 
كبالتالي فإف المجمكعتيف متكافئتاف في العمر الزمني، 

 .كالتحصيؿ السابؽ
 دراسةأدوات الد. 
إعداد الكحدة األكلى مف مجاؿ الفقو أحد مجاالت مادة  -أ

التربية اإلسالمية المقررة عمى تالميذ الصؼ السابع كفؽ 
التعاكني، حيث قاـ الباحث بتحميؿ الكحدة، الَتَعمُّـ  استراتيجية

كتحديد أىدافيا، كاشتؽ الباحث في ضكء األىداؼ العامة، 
مكضكعات، كتحديد مجمكعة مف األىداؼ السمككية، ثـ اختيار ال

 .التعاكنيالَتَعمُّـ  كفؽ الكحدةاألنشطة المصاحبة لتدريس 
 االطالعبناء االختبار التحصيمي: تـ بناء االختبار بعد  -ب

عمى الدراسات السابقة، كالكتابات المتخصصة في المجاؿ، 

إضافة إلى إعداد جدكؿ المكاصفات، كتحميؿ كحدة الصالة 
لتحقؽ مف صدؽ االختبار، لمعرفة أىدافيا كمحتكاىا، ثـ ا

بعرضو عمى المحكميف مف الخبراء كالمتخصصيف، كتعديمو كفؽ 
ممحكظات المحكميف، ثـ التحقؽ مف ثبات االختبار باستخداـ 

 .طريقة التجزئة النصفية
تطبيؽ االختبار: تـ تطبيؽ االختبار عمى تالميذ  -ج

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مرتيف، األكلي قبؿ تدريس 
جميع التالميذ في كمتا المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كالثانية 
 بعد تدريس جميع تالميذ المجمكعة التجريبية كفؽ استراتيجية

التعاكني، كالمجمكعة الضابطة يتمقكف الدركس نفسيا، الَتَعمُّـ 
 .كفؽ الطريقة التقميدية

تـ اختبار التالميذ كرصد نتائج التحصيؿ لممجمكعتيف  -د
ية كالضابطة، في االختباريف القبمي كالبعدم. كمف ثـ التجريب

تحميؿ نتائج االختبار، كمعالجتيا إحصائيان كفؽ القكاعد 
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كاستخداـ الكسائؿ اإلحصائية  (SPSS) اإلحصائية المعتمدة
المتمثمة في: المتكسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، 

لعينتيف   (T-Test)لعينتيف مستقمتيف، اختبار  (T-Test)اختبار
)سيبرماف، كبراكف( لقياس ثبات  غير مستقمتيف، معامؿ

 .االختبار
 ومناقشتيا نتائج. ال6

 الَتَعمُّـ  لإلجابة عف سؤاؿ البحث الرئيس: ما فاعمية استراتيجية -
في تدريس مجاؿ الفقو عمى تحصيؿ تالميذ الصؼ  يالتعاكن

 ؟ء(ا)صنع السابع مف التعميـ األساسي في أمانة العاصمة
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية في  -أ

االختبار التحصيمي لتالميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف 
 :القبمي كالبعدم كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي

 والبعدي لالختبار التحصيمي في مقرر الفقوالفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي . 4جدول 
 المجموعة التجريبية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أعمى درجة اقل درجة العدد المجاالت التطبيقات
 798. 2.65 4 1 60 فيـ التطبيؽ القبمي

 751. 2.33 4 0 60 تطبيؽ
 656. 2.1 3 0 60 تحميؿ
 671. 1.92 3 0 60 تقكيـ

 1.823 9 13 4 60 مجمكع درجة القبمي
 938. 8.97 10 7 60 فيـ التطبيؽ البعدم

 922. 8.72 10 7 60 تطبيؽ
 888. 8.3 10 1 60 تحميؿ
 1.016 8.32 10 6 60 تقكيـ

مجمكع درجة 
 البعدم

60 30 39 34.27 2.462 

 تحصيؿ درجة متكسط أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح     
 في تحصيميـ متكسط مف أكبر البعدم التطبيؽ في التالميذ
 مجاؿ لكؿ المحصمة الدرجة مستكل عمى كذلؾ القبمي، التطبيؽ

 يعني ما كىك عاـ، بشكؿ الكمية الدرجة مستكل كعمى حده، عمى
  مقرر في التالميذ تحصيؿ في التعاكنيالَتَعمُّـ  استراتيجية فاعمية

 .الفقو
 في المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسػطات حساب تػـ -ب

 التطبيقيف في الضابطة المجمكعة لتالميذ التحصيمي االختبار
 :اآلتي الجدكؿ في مكضح ىك كما كالبعدم القبمي

 الفقو مقرر في التحصيمي لالختبار والبعدي القبمي التطبيق في الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين الفرق. 5 جدول
 المجموعة الضابطة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أعمى درجة اقل درجة العدد المجاالت التطبيقات
 696. 2.58 4 1 60 فيـ التطبيؽ القبمي

 633. 2.35 4 0 60 تطبيؽ
 415. 2.12 3 0 60 تحميؿ
 519. 1.97 3 0 60 تقكيـ

 1.35255 8.9667 13.00 4.00 60 القبمي درجة مجمكع
 1.313 5.93 10 7 60 فيـ التطبيؽ البعدم

 1.322 5.90 10 7 60 تطبيؽ
 1.086 5.85 10 1 60 تحميؿ
 1.523 5.47 10 6 60 تقكيـ

 3.00560 23.0167 39.00 30.00 60 البعدم درجة مجمكع
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط الدرجة المحصمة       
يتبايف بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم إال أّف المالحظ أف قيـ 
المتكسطات في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة عمى الرغـ 
بأنيا أكبر مف التطبيؽ القبمي، إال إنيا أقؿ بكثير إذا ما تـ 

كىك ما يعني فاعمية  مقارنتيا مع المجمكعة التجريبية،
 .الفقوالتعاكني في تحصيؿ التالميذ في مقرر الَتَعمُّـ  استراتيجية

 كالختبار الفرض األكؿ مف فركض البحث كالذم نصو: ال  -2

( بيف 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
تالميذ الصؼ السابع في المجمكعة التجريبية تعزل لمتغير 

 عاكني؟التالَتَعمُّـ  استراتيجية
تـ المقارنة اإلحصائية بيف متكسط درجة تحصيؿ التالميذ في 
المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم، كذلؾ 
باستخداـ االختبار التائي لعينتيف غير مستقمتيف، كما في 

 :الجدكؿ اآلتي
 6جدول 

 المعيارية وقيمة )ت( لعينتين غير مستقمتينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 مستوى درجة قيمة االنحراف المتوسط العدد التطبيق المجال م

 الداللة الحرية )ت( المعياري الحسابي
 0 59 39.7- 798. 2.65 60 قبمي فيـ 1

 933. 8.97 60 بعدم
 0 59 41.6- 751. 2.33 60 قبمي تطبيؽ 2

 922. 8.72 60 بعدم
 0 59 43.5- 656. 2.1 60 قبمي تحميؿ 3

 888. 8.3 60 بعدم
 0 59 39.3- 671. 1.92 60 قبمي تقكيـ 4

 1.016 8.31 60 بعدم
 0 59 63.9- 1.823 9 60 قبمي مجمكع الدرجة 5

 2.462 34.27 60 بعدم
 :السابؽ الجدكؿ في التائي االختبار نتائج مف يتضح

 قيمة مف أعمى البعدم التطبيؽ في الحسابي المتكسط قيمة فإ -
 كؿ مستكل عمى كذلؾ القبمي، التطبيؽ في الحسابي المتكسط
 الكمية الدرجة مستكل كعمى االختبار، مجاالت مف مجاؿ

 الصفرم الفرض نرفض كبالتالي المجاالت، جميع في المحصمة
 الصؼ تالميذ بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد بعدـ القائؿ
الَتَعمُّـ  استراتيجية لمتغير تعزل التجريبية المجمكعة في السابع

 داللة ذات فركؽ تكجد أم البديؿ، الفرض كنقبؿ التعاكني،
 التجريبية المجمكعة في السابع الصؼ تالميذ بيف إحصائية

 .التعاكنيـ الَتَعمُّ  استراتيجية لمتغير تعزل

 ال: نصو كالذم البحث فركض مف الثاني الفرض كالختبار -3
( 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد
 التجريبية المجمكعة تالميذ تحصيؿ درجات متكسطي بيف

 كالبعدم القبمي التطبيقيف في الضابطة المجمكعة كتالميذ
 الدنيا المعرفية المستكيات جميع في( الكمي) التحصيمي لالختبار
 .كالعميا

 في السابع الصؼ تالميذ تحصيؿ درجة متكسط حساب تـ
 لممجمكعتيف، البعدم ككذلؾ القبمي لالختبار الكمي التحصيؿ
 في التالميذ تحصيؿ درجػة متكسط بيف اإلحصائيػة كلممقارنػة

 االختبار استخداـ تـ حده، عمى تطبيؽ كؿ في المجمكعتيف
 :اآلتي الجدكؿ في مكضح ىك كما مستقمتيف، لعينتيف التائي
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 7 جدول
 والبعدي القبمي لمتطبيق الكمي التحصيل في والضابطة التجريبية لممجموعتين( ت) وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 المتوسط العدد المجموعة التطبيق
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى  درجة الحرية قيمة)ت(
 الداللة

 910. 118 114. 1.82264 9.0000 60 تجريبية القبمي
 1.35255 8.9667 60 ضابطة

 000. 118 22.428 2.46237 34.2667 60 تجريبية البعدم
 3.00560 23.0167 60 ضابطة

 :اآلتي السابؽ الجدكؿ مف يتضح
( 114.) بمغت القبمي التطبيؽ مستكل عمى( ت) قيمة فإ -

 فأقؿ،( 0.05) مستكل عند إحصائيان  دالة غير قيمة كىي
 بيف فركؽ كجكد بعدـ القائؿ الصفرم الفرض نقبؿ كبالتالي
 التطبيؽ في السابع الصؼ تالميذ لتحصيؿ الكمية الدرجة متكسط
 الفرض كنرفض الفقو، مقرر في التحصيمي لالختبار القبمي
 .البديؿ

( 22.42) بمغت البعدم التطبيؽ مستكل عمى( ت) قيمة فإ -
 نرفض كبالتالي ،)0.05) مستكل عند إحصائيان  دالة قيمة كىي

 الدرجة متكسط بيف فركؽ كجكد بعدـ القائؿ الصفرم الفرض
 البعدم التطبيؽ في السابع الصؼ تالميذ لتحصيؿ الكمية

 أم البديؿ، الفرض كنقبؿ الفقو، مقرر في التحصيمي لالختبار
 في التالميذ تحصيؿ درجة متكسط بيف إحصائيان  دالة فركؽ تكجد

 ككانت البعدم، التطبيؽ في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف
 لصالح كانت الفركؽ كككف التجريبية، المجمكعة لصالح الفركؽ
 المستقؿ المتغير تأثير يؤكد ذلؾ فإف التجريبية المجمكعة تالميذ
 التالميذ تحصيؿ مستكل كرفع تحسيف في التابع المتغير عمى
 تفكؽ تفسير كيمكف. البعدم التطبيؽ في التجريبية المجمكعة في

 في الضابطة المجمكعة تالميذ عمى التجريبية المجمكعة تالميذ
 :إلى الدراسي التحصيؿ

 محتكل تقديـ عمى قائـ االستراتيجية بيذه التدريس طبيعػة أف -
 يساعد مما تعميمية، كمياـ مجمكعات صكرة في العمميػة المادة

 في لدييـ الثقة كينمي يتعممكنو، لما معنى بناء عمى التالميذ
 تخبرىـ مساعدة ينتظركف كال أنفسيـ، عمى يعتمدكف فيـ قدراتيـ،

 .جاىزة بصكرة لممشكمة بحؿ

 يجعؿ التعاكنيالَتَعمُّـ  استراتيجية عمى القائـالَتَعمُّـ  طبيعة -
 اإليجابية لممشاركة الفرصة كيتيح التعميمية العممية محكر المتعمـ
 اإلحساس مف كبيران  قدران  كتكفرالَتَعمُّـ  عممية في النشطة

 في المشاركة عمى يقبؿ التمميذ يجعؿ كىذا كاالىتماـ، بالمسؤكلية
بداء المتعددة الحمكؿ اقتراح  استغراؽ إلى يؤدم كبالتالي الرأم، كا 
 إلى كيؤدم ذىنو، في المعرفة يرسخ مما معرفتو، بناء في التمميذ
 التي التقميدية الطريقة نقيض عمى كذلؾ التحصيؿ، مستكل زيادة
 .لممعرفة كالناقؿ كالمسيطر، القائد ىك األستاذ فييا يككف

 ال نصة كالذم البحث فركض مف الثالث الفرض كالختبار -4
 بيف( 0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد

 المستكيات عند كالضابطة التجريبية المجمكعة تالميذ تحصيؿ
 لالختبار كالبعدم القبمي التطبيقيف في( التطبيؽ - الفيـ) الدنيا

 .الفقو في التحصيمي
 عمى السابع الصؼ تالميذ تحصيؿ درجة متكسط حساب تـ -

 لالختبار( التطبيؽ - الفيـ) الدنيا المعرفية المستكيات مستكل
 بيف اإلحصائيػة كلممقارنػة لممجمكعتيف، البعدم ككذلؾ القبمي،
 كؿ مستكل عمى المجمكعتيف في التالميذ تحصيؿ درجة متكسط
 حده. عمى تطبيؽ

 مكضح ىك كما مستقمتيف، لعينتيف التائي االختبار استخداـ تـ -
 .اآلتية الجداكؿ في
 متكسط في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف بيف المقارنة: أكالن  -

 عمى الفيـ مستكل في السابع الصؼ تالميذ تحصيؿ درجة
 الجدكؿ في كما حده عمى كالن  كالبعدم القبمي التطبيؽ مستكل
 :اآلتي
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 8 جدول
 مستوى عند الفقو مقرر في التحصيمي لالختبار والبعدي القبمي التطبيقين في( والضابطة التجريبية) المجموعتين درجات متوسطي بين الفروق

 الفيم
 المتوسط العدد المجموعة التطبيق

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

مستوى  درجة الحرية )ت( قيمة
 الداللة

 627. 118 487.- 799. 2.65 60 تجريبية القبمي
 696. 2.58 60 ضابطة

 000. 118 14.559 938. 8.97 60 تجريبية البعدم
 1.313 5.93 60 ضابطة

 :اآلتي السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 ،(-487.) بمغت القبمي التطبيؽ مستكل عمى( ت) قيمة فإ -

 في الفيـ لمستكل التالميذ تحصيؿ درجة متكسط بيف لممقارنة
 إحصائيان  دالة غير قيمة كىي كالضابطة التجريبية المجمكعتيف

 بعدـ القائؿ الصفرم الفرض نقبؿ كبالتالي ،(0.05) مستكل عند
 في السابع الصؼ تالميذ تحصيؿ درجة متكسط بيف فركؽ كجكد

 كنرفض الفيـ، لمستكل التحصيمي لالختبار القبمي التطبيؽ
 .البديؿ الفرض

 بمغت البعدم التطبيؽ مستكل عمى( ت) قيمة أف -
 التالميذ تحصيؿ درجة متكسط بيف لممقارنة ،(14.559)

 قيمة كىي كالضابطة التجريبية المجمكعتيف في الفيـ لمستكل

 نرفض كبالتالي فأقؿ،( 0.05) مستكل عند إحصائيان  دالة
 درجة متكسط بيف فركؽ كجكد بعدـ القائؿ الصفرم الفرض
 لالختبار البعدم التطبيؽ في السابع الصؼ تالميذ تحصيؿ

 فركؽ تكجد أم البديؿ، الفرض كنقبؿ الفيـ، لمستكل التحصيمي
 في التالميذ تحصيؿ درجة متكسط بيف إحصائيان  دالة

 التطبيؽ في الفيـ لمستكل كالضابطة التجريبية المجمكعتيف
 ذلؾ كيؤكد التجريبية، المجمكعة لصالح الفركؽ ككانت البعدم،
. لممجمكعتيف الحسابية المتكسطات بيف الكاضح الفارؽ أيضان 
 قدرة تنمية في فاعمية التعاكنيالَتَعمُّـ  الستراتيجية أف يدؿ مما

 .الفيـ عمى التالميذ

 9 جدول
 مستوى عند الفقو مقرر في التحصيمي لالختبار والبعدي القبمي التطبيقين في( والضابطة التجريبية) المجموعتين درجات متوسطي بين الفروق

 التطبيق
 المتوسط العدد المجموعة التطبيق

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

مستوى  درجة الحرية )ت( قيمة
 الداللة

 896. 118 131.- 751. 2.33 60 تجريبية القبمي
 633. 2.35 60 ضابطة

 000. 118 13.505 922. 8.72 60 تجريبية البعدم
 1.322 5.90 60 ضابطة

 :اآلتي السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 ،(131.-) بمغت القبمي التطبيؽ مستكل عمى( ت) قيمة فإ -

 في التطبيؽ لمستكل التالميذ تحصيؿ درجة متكسط بيف لممقارنة
 إحصائيان  دالة غير قيمة كىي كالضابطة التجريبية المجمكعتيف

 القائؿ الصفرم الفرض نقبؿ كبالتالي فأقؿ،( 0.05) مستكل عند
 الصؼ تالميذ تحصيؿ درجػة متكسط بيف فركؽ كجكد بعدـ

  التطبيؽ، لمستكل التحصيمي لالختبار القبمي التطبيؽ في السابػع

 .البديؿ الفرض كنرفض
 بمغت البعدم التطبيؽ مستكل عمى( ت) قيمة أف -
 التالميذ تحصيؿ درجة متكسط بيف لممقارنة ،(13.505)

 قيمة كىي كالضابطة التجريبية المجمكعتيف في التطبيؽ لمستكل
 نرفض كبالتالي فأقؿ،( 0.05) مستكل عند إحصائيان  دالة

 درجة متكسط بيف فركؽ كجكد بعدـ القائؿ الصفرم الفرض
 لالختبار البعدم التطبيؽ في السابع الصؼ تالميذ تحصيؿ
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 تكجد أم البديؿ، الفرض كنقبؿ التطبيؽ، لمستكل التحصيمي
 في التالميذ تحصيؿ درجة متكسط بيف إحصائيان  دالة فركؽ

 التطبيؽ في التطبيؽ لمستكل كالضابطة التجريبية المجمكعتيف
 يؤكد كما، التجريبية المجمكعة لصالح الفركؽ ككانت البعدم،

 بمغ حيث لممجمكعتيف، الحسابية المتكسطات بيف الفرؽ ذلؾ
 في فاعمية التعاكنيالَتَعمُّـ  الستراتيجية أف يدؿ مما ،(8.72(

 ىك التطبيؽ جانب أف خاصة التطبيؽ، عمى التالميذ قدرة تنمية

 عقكؿ في أفكاره غرس كراء مف الفقو مقرر إليو ييدؼ غاية
 .التالميذ

 متكسط في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف بيف المقارنة: ثالثان 
 المستكيات في السابع الصؼ تالميذ لتحصيؿ الكمية الدرجة
 كالبعدم القبمي التطبيؽ مستكل عمى( معان  كالتطبيؽ الفيـ) الدنيا
 :اآلتي الجدكؿ في مكضح ىك كما حده عمى كالن 

 10 جدول
 عند الفقو مقرر في التحصيمي لالختبار والبعدي القبمي التطبيقين في( والضابطة التجريبية) المجموعتين درجات متوسطي بين الفروق

 (التطبيق الفيم،) - ككل – الدنيا المعرفية المستويات
 المتوسط العدد المجموعة التطبيق

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

مستوى  درجة الحرية )ت( قيمة
 الداللة

 808. 118 244. 1.21421 4.9833 60 تجريبية القبمي
 1.02290 4.9333 60 ضابطة

 000. 118 16.677 1.59970 17.6833 60 تجريبية البعدم
 2.21551 11.8000 60 ضابطة

 :يتضح مف الجدكؿ السابؽ اآلتي
(، 244.)ف قيمة )ت( عمى مستكل التطبيؽ القبمي بمغت إ -

لممقارنة بيف متكسط درجة تحصيؿ التالميذ لممستكيات المعرفية 
غير دالة الدنيا في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كىي قيمة 

( فأقؿ، كبالتالي نقبؿ الفرض 0.05) إحصائيان عند مستكل
الصفرم القائؿ بعدـ كجكد فركؽ بيف متكسط درجة تحصيؿ 
تالميذ الصؼ السابع في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي 

 .لممستكيات المعرفية الدنيا، كنرفض الفرض البديؿ
 ف قيمة )ت( عمى مستكل التطبيؽ البعدم بمغتإ -
(، لممقارنة بيف متكسط درجة تحصيؿ التالميذ 16.677)

لممستكيات المعرفية الدنيا في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 
(، كبالتالي نرفض 0.05كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل )

الفرض الصفرم القائؿ بعدـ كجكد فركؽ بيف متكسط درجة 
لالختبار  تحصيؿ تالميذ الصؼ السابع في التطبيؽ البعدم

التحصيمي لممستكيات المعرفية الدنيا، كنقبؿ الفرض البديؿ، أم 
تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجة تحصيؿ التالميذ في 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لممستكيات المعرفية الدنيا في 

التطبيؽ البعدم، ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية، 
الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية لممجمكعتيف، كيؤكد ذلؾ أيضان 

 :كما ىك كاضح في الجدكؿ السابؽ كيعكد ذلؾ إلى
التعاكني، التي الَتَعمُّـ  الخصائص التي تتصؼ بيا استراتيجية -

مف خالليا يشارؾ كؿ تالميذ الصؼ بشكؿ فردم أك جماعي، 
كُتمكف التمميذ مف تكظيؼ ما لديو مف معمكمات سابقة، كربطيا 

كمات الجديدة كصكالن إلى النتائج المطمكبة ممثمة بتطبيؽ بالمعم
المعمكمات الفقيية التي تعمميا، فالتالميذ عندما يجابيكف 
المشكمة الفقيية كيسعكف لحميا بأنفسيـ مستخدميف ما لدييـ مف 

 .معمكمات يككنكف أكثر قدره عمى فيـ المعمكمات كتطبيقيا
حث كالذم نصو: ال كالختبار الفرض الرابع مف فركض الب -5

( 0.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
بيف تحصيؿ تالميذ المجمكعة التجريبية كالضابطة عند 

التقكيـ( في التطبيقيف  -)التحميؿ المستكيات المعرفية العميا
 .القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي في مقرر الفقو

الميذ الصؼ السابع تـ حساب متكسط درجة تحصيؿ ت     
التقكيـ(  -)التحميؿ عمى مستكل المستكيات المعرفية العميا
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لالختبار القبمي ككذلؾ البعدم لممجمكعتيف، كلممقارنة 
اإلحصائية بيف متكسط درجة تحصيؿ التالميذ في المجمكعتيف 
عمى مستكل كؿ تطبيؽ عمى حده تـ استخداـ االختبار التائي 

 .مكضح في الجداكؿ اآلتيةلعينتيف مستقمتيف كما ىك 

أكالن: المقارنة بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متكسط 
درجة تحصيؿ تالميذ الصؼ السابع في مستكل التحميؿ عمى 

ىك مكضح  مستكل التطبيؽ القبمي كالبعدم كالن عمى حده كما
 :في الجدكؿ اآلتي

 11جدول 
بين متوسطي درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي في مقرر الفقو عند مستوى الفروق 

 التحميل
 المتوسط العدد المجموعة التطبيق

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

مستوى  درجة الحرية )ت( قيمة
 الداللة

 868. 118 166. 65613. 2.10 60 تجريبية القبمي
 41545. 2.11 60 ضابطة

 000. 118 13.520 88872. 8.30 60 تجريبية البعدم
 1.08651 5.86 60 ضابطة

 :يتضح مف الجدكؿ السابؽ اآلتي
(، 166.عمى مستكل التطبيؽ القبمي بمغت )ف قيمة )ت( إ -

التالميذ لمستكل التحميؿ في لممقارنة بيف متكسط درجة تحصيؿ 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كىي قيمة غير دالة إحصائيان 

(، كبالتالي نقبؿ الفرض الصفرم القائؿ بعدـ 0.05عند مستكل )
كجكد فركؽ بيف متكسط درجة تحصيؿ تالميذ الصؼ السابع في 
التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي لمستكل التحميؿ، كنرفض 

 .لبديؿالفرض ا
ف قيمة )ت( عمى مستكل التطبيؽ البعدم بمغت إ -
(، لممقارنة بيف متكسط درجػة تحصيؿ التالميذ 13.520)

لمستكل التحميؿ في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كىي قيمة 
(، كبالتالي نرفض الفرض 0.05دالة إحصائيان عند مستكل )

حصيؿ الصفرم القائؿ بعدـ كجكد فركؽ بيف متكسط درجة ت
تالميذ الصؼ السابع في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي 
لمستكل التحميؿ، كنقبؿ الفرض البديؿ، أم تكجد فركؽ دالة 
إحصائيان بيف متكسط درجة تحصيؿ التالميذ في المجمكعتيف 
التجريبية كالضابطة لمستكل التحميؿ في التطبيؽ البعدم، ككانت 

ة، كيؤكد ذلؾ أيضان الفرؽ بيف الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبي
 المتكسطات الحسابية لممجمكعتيف، مما يدؿ أف الستراتيجية

 .التعاكني فاعمية في تنمية قدرة التالميذ عمى التحميؿالَتَعمُّـ 
ثانيان: المقارنة بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متكسط 
درجة تحصيؿ تالميذ الصؼ السابع في مستكل التقكيـ عمى 
مستكل التطبيؽ القبمي كالبعدم كالن عمى حده، كما ىك مكضح 

 :في الجدكؿ اآلتي
 12 جدول

)التجريبية والضابطة( في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي في مقرر الفقو عند مستوى  الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين
 التقويم

 المتوسط العدد المجموعة التطبيق
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى  درجة الحرية قيمة)ت(
 الداللة

 649. 118 456.- 67124. 1.92 60 تجريبية القبمي
 51967. 1.96 60 ضابطة

 000. 118 12.053 1.01667 8.31 60 تجريبية البعدم
 1.52345 5.47 60 ضابطة

 :يتضح مف الجدكؿ السابؽ اآلتي
 (،456.-) ف قيمة )ت( عمى مستكل التطبيؽ القبمي بمغتإ -

لممقارنة بيف متكسط درجة تحصيؿ التالميذ لمستكل التحميؿ في 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كىي قيمة غير دالة إحصائيان 
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نقبؿ الفرض الصفرم القائؿ بعدـ (، كبالتالي 0.05) عند مستكل
كجكد فركؽ بيف متكسط درجة تحصيؿ تالميذ الصؼ السابع في 
التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي لمستكل التحميؿ، كنرفض 

 .الفرض البديؿ
(، 12.05ف قيمة )ت( عمى مستكل التطبيؽ البعدم بمغت )إ -

ميؿ في لممقارنة بيف متكسط درجػة تحصيؿ التالميذ لمستكل التح
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كىي قيمة دالة إحصائيان عند 

(، كبالتالي نرفض الفرض الصفرم القائؿ بعدـ 0.05مستكل )
كجكد فركؽ بيف متكسط درجة تحصيؿ تالميذ الصؼ السابع في 
التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي لمستكل التحميؿ، كنقبؿ 

ة إحصائيان بيف متكسط درجة الفرض البديؿ، أم تكجد فركؽ دال
تحصيؿ التالميذ في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لمستكل 
التحميؿ في التطبيؽ البعدم، ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة 

التعاكني فاعمية في الَتَعمُّـ  التجريبية، مما يدؿ أف الستراتيجية
 .تنمية قدرة التالميذ عمى التقكيـ

عتيف التجريبية كالضابطة في متكسط ثالثان: المقارنة بيف المجمك 
الدرجة الكمية لتحصيؿ تالميذ الصؼ السابػع في المستكيات 
العميا)التحميؿ كالتقػكيـ معان( عمى مستػكل التطبيؽ القبمي كالبعدم 

 :كالن عمى حده، كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي

 13جدول 
 - درجات المجموعتين في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي في مقرر الفقو عند المستويات العميا ككلالفرق بين متوسطي 

 )التحميل، التقويم(
 المتوسط العدد المجموعة التطبيق

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

مستوى  درجة الحرية )ت( قيمة
 الداللة

 755. 118 312.- 1.03321 4.0167 60 تجريبية القبمي
 68561. 4.0667 60 ضابطة

 000. 118 14.695 1.59 16.633 60 تجريبية البعدم
 2.28351 11.3500 60 ضابطة

(، 312.-)ف قيمة )ت( عمى مستكل التطبيؽ القبمي بمغت إ -
لممقارنة بيف متكسط درجة تحصيؿ التالميذ لممستكيات المعرفية 
العميا في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كىي قيمة غير دالة 

(، كبالتالي نقبؿ الفرض الصفرم 0.05إحصائيان عند مستكل )
القائؿ بعدـ كجكد فركؽ بيف متكسط درجة تحصيؿ تالميذ 
الصؼ السابع في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي لمستكل 

 .التحميؿ، كنرفض الفرض البديؿ
(، 14.69)ت( عمى مستكل التطبيؽ البعدم بمغت )ف قيمة إ -

لممقارنة بيف متكسط درجة تحصيؿ التالميذ لممستكيات المعرفية 
العميا في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كىي قيمة دالة 

(، كبالتالي نرفض الفرض الصفرم 0.05إحصائيان عند مستكل )
ميذ القائؿ بعدـ كجكد فركؽ بيف متكسط درجة تحصيؿ تال

الصؼ السابع في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي 
لممستكيات المعرفية العميا، كنقبؿ الفرض البديؿ، أم تكجد فركؽ 

دالة إحصائيان بيف متكسط درجة تحصيؿ التالميذ في 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لممستكيات المعرفية العميا في 

لتجريبية. كيؤكد ذلؾ التطبيؽ البعدم، ككانت لصالح المجمكعة ا
أيضان، الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية لممجمكعتيف، كيعكد ذلؾ 

التعاكني التي تمبي احتياجات ىذه الَتَعمُّـ  إلى استراتيجية
 .المستكيات، كتساعد عمى استخداـ قدرات كميارات عقمية عالية

مف خالؿ النتائج السابقة نستخمص أف الفرؽ في التطبيؽ 
التحصيمي كاف بشكؿ عاـ ذا داللة إحصائية البعدم لالختبار 

 :لصالح المجمكعة التجريبية، كىذا يعكد إلى اآلتي
التعاكني ذات طبيعة مف شأنيا زيادة الَتَعمُّـ  إّف استراتيجية -1

درجة الحماس كالتشكيؽ بيف التالميذ كدرجة استجاباتيـ لمتعمـ، 
كىذا ما لكحظ أثناء التدريس، حيث أدت إلى زيادة درجة 

 .بيف التالميذالَتَعمُّـ  لحماس كالتشكيؽ في أثناءا
 س المجمكعة ػػا تدريػػف خالليػػػػـ مػػػػي تػػػػة التػػػػديػػميػػة التقػػػػالطريق -2
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الضابطة، تعتمد اعتمادان كميان عمى المعمـ، فيك الكحيد صاحب 
المكقؼ اإليجابي في العممية التعميمية، مما يقمؿ مف دكر التمميذ 

كاندماجو في الدرس، كما يزيد مف سمبيتو كبالتالي يقؿ  كانجذابو
 .مستكل تحصيمو لممعمكمات المقدمة إليو بيذه الطريقة

التعاكني ىي إحدل استراتيجية التدريس الَتَعمُّـ  استراتيجية -3
الحديثة، فيي استراتيجية جديدة، بالنسبة لما عِيده التالميذ كما 

ى االنجذاب نحكىا، فكؿ ألفكه مف الطرؽ المعتادة، مما أدل إل
 .جديد جذَّاب إلى حد ما

التعاكني يشارؾ فييا التالميذ بأنفسيـ الَتَعمُّـ  استراتيجية -4
يجابية ظاىرة، كىذه المشاركة تجعميـ يعيشكف  بصكرة فّعالة كا 
التجربة أك الفكرة بدقائقيا كتفاصيميا، كمف الصعب لمف عايش 

بالسعادة كنشكة  تجربة أف ينساىا بسيكلة، ثـ ىا ىـ يشعركف
الكصكؿ لميدؼ، كمف خاض معركة قاسية ثـ خرج منيا 

 .منتصران 
لممعمـ أيضان دكر فعاؿ جدان في ىذه االستراتيجية، فيك الذم  -5

المشكمة، كيساعدىـ في فرض فركض الحؿ نحك التالميذ  ويكج
كالمكازنة بيف األدلة كاختيار الدليؿ األصكب، ىذه المفاعمة 

الدرس بيف المعمـ كالتالميذ تؤدم إلى زيادة الثقة المستمرة طيمة 
كتقكية أكاصر المحبة بيف المعمـ كالتالميذ، كمف المعركؼ أنو 
كمما ازداد التمميذ حبان لمعممو كمما ازداد تقبالن لما يعطيو مف 

  .خبرات كمعمكمات بؿ ربما أحب المادة أكثر نتيجة حبو لمعممو
تعمؿ عمى ربط دركس المنياج التعاكني الَتَعمُّـ  استراتيجية -6

المدرسي بالكاقع، ككمما كانت الدركس مرتبطة بالكاقع أكثر، 
كمما كاف فيـ التالميذ لمدركس أكبر، فال يككف التمميذ في كاد، 
بينما المعمـ أك المدرسة كالكتاب المدرسي بعيدان عنو في كاد 

 .آخر
 التوصيات. 6

ية المعتادة في تدريس قَيد بالطريقة التقميدُيتينبغي أف ال  -1
الفقو فمادة التربية اإلسالمية كغيرىا مف المكاد الدراسية األخرل 
تتقبؿ ركح الحداثػة كتتناسب معيا استراتيجيات التدريس الحديثة، 

 .التعاكني مكضكع الدراسةالَتَعمُّـ  مثؿ: استراتيجية

تنكيع االستراتيجيات المستخدمة في تدريس مادة التربيػة  -2
ػة )الفقو( بحيث يتـ تفعيؿ االستراتيجيات التي تتيح اإلسالمي

الَتَعمُّـ  فرص التفاعؿ كالمشاركة اإليجابية مثؿ: استراتيجية
 .التعاكني

عقد دكرات تدريبية لمعممي التربية اإلسالمية لتدريبيـ عمى  -3
 .التعاكنيالَتَعمُّـ  آلية تكظيؼ

االستراتيجيات تطكير دليؿ معمـ التربية اإلسالمية كتضمينو  -4
كاألساليب كالطرؽ التي أثبتت الدراسات فاعميتيا في تدريس مادة 

 (.التربية اإلسالمية )الفقو
)الفقو( بنماذج  تزكيد مدرسي كمكجيي التربية اإلسالمية  -5

معدة لكحدات دراسية مصاغة بالتعمـ التعاكني في الفركع 
ان ليذه األخرل ليذه المادة التي يتناسب معيا التدريس كفق

 .االستراتيجية
التعاكني الَتَعمُّـ  إعطاء التالميذ فكرة حسنة عف استراتيجية -6

في التدريس كاطالعيـ عمى فكائدىا في تنمية قدرات كثيرة لدييـ 
مما يقكم ميكليـ كاتجاىيـ كتقبميـ لمدراسة كفقان ليذه 

 .االستراتيجية
ريس العمؿ عمى استحداث كابتكار استراتيجيات جديدة لمتد -7

بيدؼ رفع مستكل التحصيؿ لدل المتعمميف في كؿ العمـك 
 .عامة، كالتربية اإلسالمية خاصة

 :مقترحاتال
 القياـ بدراسات مماثمة تكضح فاعمية استخداـ استراتيجية -1

 باستراتيجياتالتعاكني في تدريس التربية اإلسالمية مقارنةن الَتَعمُّـ 
 .التدريس الحديثة األخرل

التعاكني الَتَعمُّـ  بدراسات أخرل تبيف فاعمية استراتيجيةالقياـ  -2
في تدريس التربية اإلسالمية في المراحؿ كالصفكؼ التعميمية 

 .األخرل
الَتَعمُّـ  القياـ بدراسات أخرل تتناكؿ فاعمية استراتيجية -3

التعاكني عمى متغيرات أخرل مثؿ: االحتفاظ بالتعمـ، كالتفكير 
 االبتكارم، التفكير الناقد.
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ABSTRACT _ This research aims at knowing the efficiency of the strategy of cooperative learning 

in teaching the "fiqh" for the 7th class of the primary school in Sana, a (Al-Alamana) and testing 

the indication of the differences among the grade average of the two groups of pupils , (empirical 

and constraint) in the pre and dimensional application for the achievement test at the levels of 

understanding, analysis, applying, and evaluation. The researcher used descriptive and the semi- 

empirical design as a methodology for the research through pre and post measurement for two 

groups one of them constraint and other empirical. The sample of the study consists of (120) 

pupils. The sample is equally distributed into two groups, empirical and constraint. In order to 

answer the questions and hypothesis the researcher designed educational unit, the teacher's 

manual and prepared achievement test consisting of forty items distributed according to the levels 

of understanding, applying, analysis, and evaluation. The researcher reached the following result: 

There are differences of statistic indicates among the average of the degrees for the two groups 

(empirical and constraint) in dimensional application for the achievement application in the levels 

of understanding, applying analysis, and evaluation. The research comes out with some 

recommendations and suggestions which are as follows; Varying the strategies methods, and 

styles of teaching the Islamic subject to pave the way to activating the strategies that a give 

chances of interaction and participating such as cooperative learning. 

 

 

 

 

 

 

 


