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  حنان محمد هاشم السعيد  اســم الباحـث
فعالية استخدام نمطين للتعلم التعاونى فى تدريس العلوم   عـنـوان البحث

على تنمية التحصيل وعمليات العلم األساسية لدى تالميذ 
  المرحلة االبتدائية فى دولة الكويت

  القاهرة  جـامـعــــة
  معهد الدراسات التربوية  ـةكـلـيــــ

  المناهج وطريق التدريس  قـســــــم
  )م٢٠٠٧(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
محاولة التغلب على أوجه القصور فى أساليب تدريس العلوم التقليدية  -١

  .والشائعة فى المدارس بالمرحلة االبتدائية بالكويت
يس العلوم فى المرحلة االبتدائية من العمل على تحقيق أهداف تدر -٢

 .حيث تنمية التحصيل وتنمية مهارات عمليات العلم األساسية

فعالية استخدام التعلم التعاونى والتنافسى الجمعى فى تدريس العلوم  -٣
لدى " تنمية مهارات عمليات العلم األساسية"و" تنمية التحصيل"على 

 .تالميذ المرحلة االبتدائية فى دولة الكويت

  منهج الدراسة
وهو المنهج " المنهج التجريبى"المنهج المستخدم فى البحث الحالى هو 

الوحيد من مناهج البحث الذى يمكن أن يتحقق من صحة الفروض 



ائل الماجستير والدكتوراه رسمستخلصات   

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  198 ١٩٨  

ك عالقات السبب والنتيجة، كما يمثل االموضوعة للدراسة، وكذلك فى إدر
نظرية أو هذا المنهج المدخل الصحيح لحل المشكالت التربوية سواء كانت 

  .تطبيقية، كما يسهم فى تقدم التربية كعلم تجريبى من العلوم
  استنتاجات الدراسة

بين ) ٠,٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -١
متوسطى درجات المجموعة التجريبية األولى التى تدرس بأسلوب 
التعلم التعاونى الجمعى والمجموعة الضابطة وهذه الفروق لصالح 

مجموعة التجريبية األولى والتى كان متوسط درجاتها أكبر من ال
متوسط درجات المجموعة الضابطة فى االختبار التحصيلى واختبار 

  .مهارات عمليات العلم
بين ) ٠,٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -٢

متوسطى درجات المجموعة التجريبية الثانية التى تدرس بأسلوب 
صالح لتنافسى الجمعى والمجموعة الضابطة وهذه الفروق التعلم ال

المجموعة التجريبية الثانية والتى كان متوسط درجاتها أكبر من 
متوسط درجات المجموعة الضابطة فى االختبار التحصيلى واختبار 

  .مهارات عمليات التعلم
) ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -٣

رجات المجموعة التجريبية األولى والثانية فى بين متوسطى د
االختبار التحصيلى والقياس البعدى الختبارات مهارات عمليات 

 .العلم

  
   


