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تحدد هدف البحث الحالي بمعرفة فاعلية إستراتيجية فكر – زاوج – شارك في تحصيل مادة الفيزياء وتنمية عمليات العلم لدى
طالبات الصف الخامس العلمي .ولتحقيق هدف البحث تم صياغة الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين :

 .1ال يوجد فررق ذو داللرة إحصراةية عنرد مسرتوى داللرة  )5,50برين متوسرط درجرات طالبرات المجموعرة التجريبيرة الرتري يدرسرن
علر وفررق إسررتراتيجية فكررر-زاوج-شررارك و وطالبررات المجموعررة الضرابطة الرترري يدرسررن علر وفررق الطريقررة االعتياديررة فرري

االختبار ألتحصيلي .

 .2ال يوجد فررق ذو داللرة إحصراةية عنرد مسرتوى داللرة  )5,50برين متوسرط درجرات طالبرات المجموعرة التجريبيرة الرتري يدرسرن
علر وفررق إسررتراتيجية فكررر-زاوج-شررارك و وطالبررات المجموعررة الضرابطة الرترري يدرسررن علر وفررق الطريقررة االعتياديررة فرري
تنمية عمليات العلم .

تم استخدام التصرميم التجريبري لمجتمرح بحرث مكرون مرن طالبرات الصرف الخرامس العلمري فري المردارس ايعداديرة وال انويرة التابعرة إلر
مديرية تربية محافظة الديوانية للعام الدراسي  ) 2511 -2515وتم اختيار إعدادية الخنساء في قضاء الشامية بصورية قصديه لتم ل
عينررة البحررث إذ بلررا عرردد الطالبررات بشرركل أولرري  )05طالبررة موزعررة عل ر شررعبتين وقررد تررم اختيررار شررعبة أ) عش رواةيا لتم ررل المجموعررة
التجريبية وقد بلا عدد الطالبات  ) 22وتم استبعاد إحدى الطالبات لكونها راسبة في الصف الخامس العلمي وبهذا أصبحت المجموعة
التجريبيررة مكونررة مررن  )25طالبررة وإمررا المجموعررة الضررابطة والترري تم لررت بطالبررات شررعبة

) فقررد تكونررت مررن  ) 22طالبررة .تررم بنرراء

أدوات البحرث الترري تم لررت باختبررار تحصريلي مكررون مررن  )05فقررة مررن نروت االختيررار مررن متعرردد وبعرد إجرراء التحليررل ايحصرراةي الرررزم
للفقرات تم استبعاد فقرتين وبهذا أصبح االختبار مكون من  ) 85فقررة  .إمرا ااداة ال انيرة فقرد تم لرت برختبرار عمليرات العلرم الرذ ضرم
عشرة عمليات والذ تكون من  ) 05فقررة مرن نروت االختيرار مرن متعردد وبعرد إجرراء التحليرل ايحصراةي للفقررات سرقطت  ) 15فقررات

وبهذا أصبح المقياس بصورته النهاةية مكون من  ) 85فقررة ووللحصرول علر النتراة ترم معالجرة البيانرات إحصراةيا باسرتخدام االختبرار

الت رراةي لعينت ررين مس ررتقلتين واالختب ررار الت رراةي لعينت ررين متر ررابطتين و وأظه رررت النت رراة تف رروق طالب ررات المجموع ررة التجريبي ررة علر ر طالب ررات
المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي و وحدوث تنمية لعمليات العلم ولصالح المجموعة التجريبية  .وبهذا قدم الباح ران عرددا مرن
التوصيات والمقترحات .
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Abstract

The present study aims to measure The Validity of Teaching in Lyman Strategy "Think, Pair- Share"
in Achievement Physics and Enhancing Science Processes upon Female Students of Fifth
Preparatory. To achieve this goal, the following two zero hypotheses have been proposed:
1- There is no difference of statistical

significance at the level (0.05) between the

average of marks of the female students the experimental group who have been taught
according "think-pair-share" strategy, and the students of the control group who have been
taught according to the ordinary method in the achievement test.
2- There is no difference of statistical significance at the level (0.05) between the
average differences of the female students the experimental group who have been taught
according "think-pair-share" strategy, and average differences the students of control group
who have been taught according to the ordinary method of of the pre-test and post-test
science processes.The researcher has used the experimental design for a research
community consisted of fifth scientific female students in preparatory and secondary schools
belong to Al-Dwainiyah Directorate of Education for the year (2010-2011), The equivalence
has been checked up by making the necessary equivalents which are represented by the
temporal age, previous information, intelligence test, previous achievement, and pre-science
processes test. The researcher has made research tools reflected by a statistical test consists
of (50) items of multiple choice type, and after doing the necessary statistical analysis for the
items, two items are excluded and hence the test is consisted of (48) items. The other tool is
reflected by measurement of science processes which involves ten processes, and which
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)includes (50) items of multiple choice type, after doing statistical analysis for the items, (10
items are dropped and hence the measurement involves (40) items in its final form. The
results showed the experimental group than female students to female students in the control
group achievement test, and the incidence of development of science processesand in favor
of the experimental group. And this gave researchers a number of recommendations and
proposals.
الفصل االول
التعريف بالبحث

اوال  :مشكلة البحث

إن من أهداف التربية والتعليم هو إعداد جيل قادر عل مواكبة التطور والتفكير بشكل علمي سليم وولتحقيق أهداف التربية ينبغي تروافر
وتهيةة المستلزمات المناسبة وذلك ومن مستلزمات التربية الجيردة هري المردرس الجيرد وطريقرة التردريس الجيردة  .ومرن المرحرظ ان اغلر
طراةق التدريس الت قليدية المتبعة من قبل المدرسين تركز داةما عل التعلم اللفظي مرن قبرل الطلبرة وتركيردها علر حفرظ المعلومرات بردال
من تركيدها عل تنمية القدرات العقلية والتشجيح عل تنمية التفكير .الخزرجي و  2555و  )2وهذا بردور ادى الر ظهرور العديرد مرن

المشكرت منها انخفرا

قردرة الط لبرة علر التفكيرر بشركل علمري سرليم وكرذلك الر انخفرا

التحصريل  .أن مشركلة انخفرا

التحصريل

ليست وحدها التي يمكن أن نرحظها في مدارسنا بل أن قدرات الطلبة عل التفكيرر وممارسرة مهرارات التفكيرر العلمري أو عمليرات العلرم
تكراد تكرون معدومررة و إذ أشرارت عرردد مرن الد ارسررات فري مجررال التفكيرر إلر إن هنراك قصررو ار فري التحصرريل الد ارسري وضررعف فري القرردرة
عل ر ممارسررة عملي ررات التفكيررر كد ارس ررة السررعد و) 1222و عبررد الغف ررور و  ) 2555و الش رررت و ) 2552و الس ررامراةي و) 2552
الموسررو و ) 2550و إسررماعيل و  ) 2552وتوصررلت هررذ الد ارسررات إل ر أن الط ارةررق التقليديررة المتبعررة ال تنمرري قرردرة الطلبررة عل ر
ممارسرة مهرارات التفكيرر العلمري فري الصرف الد ارسري و خارجره  .وللتحقرق ممرا ترم ذكرر قرام الباح ران بتوجيره سردال مفترو إلر عردد مررن
المدرسين والمشرفين التربويون عن طراةق التدريس الشاةعة االستخدام فكانت اغل
 .1عبد الزهرة موات .مشرف اول فيزياء

 .2عبد الستار ناجي صخيل  .مشرف فيزياء
 .2حازم رحمن  .مشرف اول – اشراف تربو
 .8بان كريم محسن .إعدادية الخنساء
 .0غفران محمد.إعدادية الخنساء

 .6رفيعة محمد باقر.إعدادية الدغارة

 .7عبد الهاد جودة كاظم .إعدادية التآخي

 .5شيماء محمد هاتف .إعدادية خولة للبنات
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)وكما قامت الباح ة بتوجيه سردال عرن عمليرات العلرم ووجردت إن اغلر
عل الخطط التدريسية المعدة من قبل المدرسين وقد الحظت إن اغل

المدرسرين لرم يسرمعوا بهرا وإضرافةق إلر ذلرك فقرد اطلعرت الباح رة

ااغ ار

السلوكية المحددة تعتمد عل التذكر  .ومن خررل مرا

ترم طرحررة يمكررن تحديررد مشركلة البحررث الحررالي بالسردال االترري  :مرا فاعليررة الترردريس باسررتراتيجية فكرر – زاوج – شررارك فرري تحصرريل مررادة
الفيزياء وتنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف الخامس العلمي ؟ .
ثانيا  :اهمية البحث

يشرهد ترردريس العلرروم فرري عصررر العلرم واالتصرراالت والفضرراء والطاقررة والحاسرربات االلكترونيرة ...وعالميررا وعربيررا واهتمامررا كبير ار و تطررو ار

مسررتم ار لمواكبررة خصرراةل العصررر العلمرري والتقنرري وتفجيررر المعرفررة العلميررة فرري هررذا العصررر ومتطلباترره ولعررل هررذا االهتمررام والتطررور
المستمر يستمد أصولة من طبيعة العلم و بنيته وذلك باعتبرار ركنرا أساسريا وحجرر الزاويرة فري التربيرة العلميرة وتردريس العلروم .زيترون و

 1222و  ) 12وفي التربية العلمية وتدريس العلوم نحتراج إلر أن نوجهره االهتمرام إلر الجانر

الفكرر للمرتعلم أ تعلريم التفكيرر بشركل

رةيسي ومهارات العلم وعملياته وحل المشكلة عل نحو أك ر تخصصا  .عطا اهلل و  2515و ) 12وقد أشار الحيلة و  ) 2552إل
أن علماء التربية قرد وضرعوا مجموعرة مرن المعرايير الختيرار إسرتراتيجية التردريس ومرن هرذ المعرايير اختيرار ايسرتراتيجية التري لهرا صرلة

بالتفكير بجميح أنواعه إذ يتفق معظم التربويين عل أن التعلم مرن اجرل التفكيرر أو تعلريم مهرارات التفكيرر هردف مهرم مرن أهرداف التربيرة
وان المعلررم ينبغرري أن يفعررل كررل مررا باسررتطاعته مررن اجررل ترروفير فرررل التفكيررر داخررل غرفررة الصررف .الحيلررة و  2552و  ) 170تعررد
إستراتيجية فكر -زاوج – شارك إحدى استراتيجيات التعلم التعاوني والتعلم النشط وتعتمد عل است ارة الترميذ كي يفكرروا كرر علر حرد
و ررم يشررترك كررل تلميررذين فرري مناقشررة أفكررار كررل منهمررا و ذلررك مررن خرررل توجيرره سردال يسررتدعي تفكيررر الترميررذ وواعطرراةهم الفرصررة كرري
يفكروا عل مستويات مختلفة .كوجك وآخررون و  2555و  ) 182إذ يررى  ) kagan , 1998نقرر عرن المحاميرد و  ) 2555أن

إسررتراتيجية فكررر-زاوج-شررارك تنمرري مهررارات التفكيررر وتطررور مهررارات االتصررال وتعررزز المشرراركة فرري المعلومررات و كمررا أنهررا تهرردف إل ر

مساعدة الطلبة لمعالجة معلوماتهم وتصحيح تفكيرهم  .المحاميد و  2555و  ) 01وترتي هذ االستراتيجة تحت تصرنيفات عرد وفهري
إسرتراتيجية لوقررت االنتظررار وإسرتراتيجية تعلررم تعرراوني واسرتراتيجية تعلررم نشررط ولكرن مررا يميررز هرذ ايسررتراتيجية حقررا هرو إمكرران اسررتخدامها
بتناغم مح طراةق التعليم والتعلم التقليدية المعتادة ااك ر شيوعا كالمحاضرة وفلما كانت الطريقة التقليدية هي الطريقة الشاةعة االسرتخدام

في مدارسنا كان البد من وجود استراتيجيات تتماش معها فيسهل علر المعلرم المعتراد التردريس بالطريقرة التقليديرة اسرتخدامها واالسرتفادة
منهرا  .سررلطان و  2557و  ) 70وفرري هررذا الصردد فقررد أشررار احمررد و  ) 2556و بردو و ) 2515إلر أن إسررتراتيجية فكررر -زاوج-
شارك لها أهمية كبيرة و اذ انها تمنح الترميرذ وقترا للتفكيرر

 ) think timeكرل مرنهم بمفررد وأ أنهرا تروفر وقترا عقليرا يزيرد مرن جرودة

اسررتجابات الترميررذ وكمررا أن ذلررك الوقررت المخصررل للتفكيررر الصررامت فرديررا بعررد طررر ااسررةلة يمكررن المعلررم مررن تمييررز الموهرروبين عررن
غيرهمو كما انها تعطي فرصة للترميذ لكي يتناقشوا و يتبادلوا اآلراء واافكرار فري كرل مرن المناقشرة الزوجيرة و المناقشرة الجماعيرة وهرذا
هررام جرردا الن البنيررة المعرفيررة للترميررذ تبرردأ مررن خرررل المناقشررات و تزيررد هررذ ايسررتراتيجية مررن دور المررتعلم و مسرردوليته خرررل مواقررف
التعلرريم والررتعلم ومررن ررم تقلررل الوقررت الررذ يتحرردث فيرره المعلررم و أنهررا إسررتراتيجية بسرريطة و سررهلة االسررتخدام فرري أ موقررف تعليمرري دون
تج هيرزات معقردة و تسرمح بالتفاعرل التعراوني البنراءو اسرتخدام هرذ ايسرتراتيجية بشركل صرحيح يتريح للمتعلمرين مسرتوى أعمرق مرن التفكيررر
حول ما يتم طرحة من أسةلة وتحفيز الطر

) بدو و  2515و ) 861

لمزيد من ايجابات وتدد إلر تقليرل الخروف والرهبرة بيرنهم.

من هذا نجد إن يستراتيجية فكر – زاوج – شرارك ا ر اقر ايجابيراق فري تنميرة التفكيرر وذلرك حسر

احمرد و  2556و 65

الخطروات التري تسرير ايسرتراتيجية وفقهراو

وما دام لها ا ر في تنمية التفكير فهي بذلك يمكن إن تنمي عمليات العلم عل اعتبارها مجموعة من المهارات والقدرات العقلية .
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إذ تعررد ممارسررة عمليررات العلررم مررن ااهررداف الرةيسررة فرري ترردريس العلرروم للم ارحررل الد ارسررية كافررة وقررد ك ررف المختصررون بالتربيررة العلميررة
جهررودهم ولعقررود خلررت لمسرراعدة الطلبررة عل ر اسررتخدام عمليررات العلررم ااساسررية والتكامليررة و أكرردوا حاجررة الطلبررة إل ر تطرروير مهرراراتهم
العلمية وقيمهم المرتبطة بالعلم  .خطايبة و  2550و  ) 27مما أدى بعلماء التربيرة إلر التركيرد علر اكتسرا
يكون هدفا رةيسا لتدريس العلوم الن عمليات العلم تم ل الجان

ال اني للعلم والنها تكس

الطر

المتعلمرين لهرا ينبغري أن

القدرة عل تطبيرق تلرك العمليرات فري

مجال العلروم ويتعرداها لمجراالت د ارسرية أخررى برل وتطبيقهرا فري الحيراة اليوميرة خرارج المدرسرة  .القطرراو و  2515و ) 85مرن الجردير
بالرذكر إن أهميرة عمليرات العلرم ال تقتصرر علر المتعلمرين فقرط برل تعردت ذلرك إلر المعلمرين أيضرا وإذ أوردت  ) NSTA, 1998إن
المعيار ال اني من المعايير ااساسية في إعداد المعلمين هرو فهرم طبيعرة العلرم وأوضرحت إن طبيعرة العلرم تشرمل العديرد مرن اامرور مرن

ضررمنها عمليررات العلررم المختلفررة  .عيررا ,والصررافي و 2557و  ) 10يررذكر سرررمة و  ) 2552المشررروت الررذ قدمترره الرابطررة االمريكيررة
لتقردم العلروم

 )AAASمشرروت  2561والرذ أكرد علر أهميرة تركيرز المدرسرة علر تنميرة الطريقرة العلميرة فري التفكرر واكسرا

عمليرات العلرم وعلر ضررورة صرياغة متطلبرات عمليرات العلرم وال قافرة العلميرة فري مسرتويات تناسر
وتناسر

الطلبرة

الطلبرة فري جميرح الم ارحرل التعليميرة

البيةررة وتتماشر مررح متطلبررات عصررر التكنولوجيررا فرري القرررن الحرراد والعش ررين  .سرررمة و  2552و  ) 122مننخ خننال مننا ت ن

طرحه مخ توضيح ألهمية البحث الحالي ,يمكخ إخ تتجلى بعدة نقاط تذكرها كما يأتي :

 .1عدم خضوت إستراتيجية فكر-زاوج-شارك للبحث والتجربة في مادة الفيزياء وذلك حس

علم الباح ة.

 .2يقرردم هنررا البحررث لمدرسرري الفيزيرراء إسررتراتيجية ترردريس بسرريطة فرري خطواتهررا قررد يكررون لهررا ا ررر فرري رفررح مسرتوى تحصرريل
الطلبة.
 .2جاء هذا البحث استجابة لرتجاهات الحدي ة في التدريس والتطور العلمي الحاصل .

 .8من المتوقح إن يسلط هذا البحث الضوء عل عمليات العلم وأهمية تضمينها ضمن المناه الدراسية للفيزياء .
ثالثا  :هدف البحث  :يهدف البحث الحالي إل  :التعرف علر فاعليرة اسرترايجية فكرر-زاوج-شرارك فري تحصريل مرادة الفيزيراء وتنميرة
عمليات العلم لدى طالبات الصف الخامس العلمي.

رابعا  :فرضيتا البحث  :لغر

التحقق من هدف البحث تم صياغة الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين -:

 .1ال يوجرد فررق ذو داللرة إحصرراةية عنرد مسرتوى داللررة  )5,50برين متوسرط درجرات طالبررات المجموعرة التجريبيرة الرةرري
درسررن عل ر وفررق إسررتراتيجية فكررر-زاوج-شررارك و وطالبررات المجموعررة الضررابطة الرةرري درسررن عل ر وفررق الطريقررة
االعتيادية في االختبار ألتحصيلي .
 .2ال يوجد فرق ذو داللة إحصاةية عند مسرتوى داللرة  )5,50برين متوسرط الفرروق لردرجات طالبرات المجموعرة التجريبيرة
الرةرري درسررن عل ر وف ررق إسررتراتيجية فكررر-زاوج-ش ررارك و ومتوس ررط الف ررروق ل رردرجات طالب ررات المجموعررة الض ررابطة
الرةي درسن عل وفق الطريقة االعتيادية في اختبار عمليات العلم القبلي والبعد .

خامسننا  :حنندود البحننث :يقتصررر البحررث الحررالي علر طالبررات الصررف الخررامس العلمرري فرري المرردارس ال انويررة واالعداديررة فرري االقضررية
والنرواحي التابعرة إلر مديريررة تربيرة محرافظ الديوانيرة والفصررول ااربعرة ااخيررة مررن كترا
ط )16لسنة .2552
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سادسا  :تعريف المصطلحات
اوال  :استراتيجية " فكر – زاوج – شارك "


عرفها  :Carss 2007هي حلقة مناقشة يستمح خرلها الطلبة إل السدال المطرو م يفكروا بشكل فرد خررل وقرت محردد
بعدها يتحدث الطر

مح بعضهم في أزواج وأخي ار المشاركة مح المجموعات ااكبر.

) Carss 2007,31

ويعرفها الباحثاخ إجرائيا :

إستراتيجية تدريسية تهدف إل خلق تفاعل فكر لدى طالبات الصف الخامس العلمي عينة البحث )من خرل التفكيرر الفررد بالسردال
المطرو و م المزاوجة مرح الزميلرة المجراورة لمناقشرة الحلرول التري ترم التوصرل إليهرا رم المشراركة الجماعيرة مرح الصرف بركملره والتري ترتم

تحت إشراف الباح ان .
ثانيا  :التحصيل


عرفه  : Good 1973مدى ايتقان في أداء المهارات أو المعارف المكتسبة .
) Good , 1973,7

ويعرفها الباحثاخ إجرائيا على انه :

مقدار ما حققته طالبات الصف الخامس العلمي عينة البحث) من تعلرم و اكتسرا

للمعلومرات فري مرادة الفيزيراء والرذ يمكرن قياسره مرن

خرل الدرجة التي تحصل عليها الطالبة في االختبار ألتحصيلي المعد من قبل الباح ان .
ثالثا  :عمليات العل


عرفهررا النعواشرري  : 2515هرري قرردرات عقليررة الزمررة للتفكيررر العلمرري مررن اجررل اكتشرراف الطبيعررة وفهررم الظ رواهر الكونيررة وحررل

المشكرت واتخاذ الق اررات وهي قابلية التعلم .النعواشي و  2515و ) 80
ويعرفها الباحثاخ إجرائيا بأنها :

مجموعة من القدرات والعمليات العقلية التي توظفها طالبات الصف الخامس العلمي فري فهرم ود ارسرة مرادة الفيزيراء ويقراس مردى امرترك
الطالبة لها من خرل الدرجة التي تحصل عليها في اختبار عمليات العلم المعد من قبل الباح ان .
الفصل الثاني

خلفية نظرية ودراسات سابقة
اوال  :الخلفية النظرية

إستراتيجية فكر – زاوج -شارك ( Think – Pair –share ) TPS

يرذكر

 ) Arends ,2007إن أول مرن اقترر هرذ ايسرتراتيجية ف ارنرك ليمران  ) Frank Lymanوأعوانره فري جامعرة مرار النرد

 Mary landوذلرك عرام  1250وإذ أنهرا كانرت نتيجرة لبحروث وقرت االنتظرار  wait- timeالتري كران يجريهرا ليمران فري الجامعرة .
 (Arends ,2007 ,354إذ إن من أهم ما يميز هذ ايستراتيجية هو خطوة التفكير والتي يقردم الطلبرة خرلهرا أفكرارهم حرول السردال

المطرو و وقد كانت بحوث ليمان تركز عل هذ الخطوة ولهذا وضح وقت االنتظار يعطاء وقت كافي للطلبة في التفكير في السردال
المطرو  .وتشير  ) Ledlow ,2001إل أن وقت االنتظار يج

إن يتراو بين  15ا  0-د ) لجعل الطلبة يفكرون بشكل فرد

وبصرمت ودون إ رارة أ نقرا ,أو حروار خررل هرذ المردة  ) Ledlow ,2001 .وإن الهردف مرن هرذ ايسرتراتيجية هرو إعطراء فرصرة
مررن ا لوقررت لكررل تلميررذ للتفكيررر فرري إجابررة الس ردال ليحسررن مررن نوعيررة اسررتجابات الطلبررة ويصرربحون أك ررر قرردرة عل ر التفكيررر فيمررا يتعلررق
بالمفرراهيم الترري تطررر إ نرراء الرردرس  .الرردي

و  2556و  ) 212ولهررذا نجررد إن هررذ ايسررتراتيجية تنرردرج تحررت العديررد مررن المسررميات أو
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المواضيح المتعلقة برالتفكير و إذ إن هرذ ايسرتراتيجية تعرد إحردى إشرارات التفكيرر التري يسرتخدمها المعلرم داخرل الفصرل وذلرك مرن خررل
الفاةرردة الترري يحققهررا زمررن االنتظررار ) الررذ تقدمررة خطرروة التفكيررر الفرررد لهررذ ايسررتراتيجية  .االعسررر و 1225و  ) 126وكمررا انهررا
إحرردى اادوات الترري تدكررد عل ر تعلررم مهررارات التفكيررر مررن خرررل الد ارسررات المستفيضررة الترري قررام بهررا ليمرران و مرراكتيف

Lyman

 ) &Mctigheفري هرذا المجرال  .جرابر و 1222و ) 221وتضريف السررور و  ) 2550إن فكرر رزاوج ر شرارك إحردى االسرتراتيجيات

المهمة لتعزيز استخدام مهارات التفكير وتذكر إن منح وقت للتفكير الفرد والمناقشة مح الزميل وبعد ذلك فرتح المجرال لمناقشرة الصرف
بركمله وأ ان لهذ االستراتيجية ا ر في تعزيز مهارات التفكير .السرور و  2550و .) 216
خطوات إستراتيجية فكر – زاوج – شارك

أن إستراتيجية فكر – زاوج – شارك تنفذ داخل الصف من خرل الخطوات اآلتية :

أوال :طرح السؤال :تب دأ عملية التفكير عندما يطر المعلم سداله ويشترط إن يكون السدال محفر از للتفكيرر سرواء أكران هرذا السردال بطريقرة
مباشرة أو غير مباشرة وان يكون السدال ذا مستوى ٍ
عال وبعيدا عن ااسةلة ذات المستوى المتدني .الزعبي و 2550و)72
ثانيا  :التفكير الفردي :يعطري المعلرم للطلبرة وقترا محرددا للتفكيرر فري السردال أو المشركلة ويعتمرد هرذا الوقرت علر معرفرة المعلرم بالطلبرة
وطبيعة السدال المطرو ومتطلبات جدول ااعمرال كمرا يجر

يرتي كل واحد منهم بتعليل يجابته عل السدال .

إن يفهرم الطلبرة انره لريس هنراك جوابراق هرو ااصرح وانره مرن الضررور إن
سعادة وآخرون و 2555و) 225

ثالثا  :المشناركة الثنائينة  :بعرد انتهراء مرحلرة التفكيرر الفررد يكلرف المعلرم كرل طالر
تصور واحد لإلجابة ووبذلك يكون لكل طال

فرصة لتجري

االحتماالت .

بمناقشرة إجابتره مرح زميلرة مرن اجرل الوصرول إلر

 )Walker, 1998 ,32زيتون و2557و )067

رابعننا :مراجعننة الطلبننة إجابنناته مننة جميننة طلبننة الصننف:يمكررن فرري الخطرروة ااخيررة للطلبررة إن يطرحروا حلروال فرديررة أو تعاونيررة جماعيررة
للصرف كمجموعرة كاملرة وعنررد عرر

ايجابرات مرن قبررل كرل مجموعرة فررن بمقرردور كرل فررد فري المجموعررة إن يحصرل علر رصريد مررن

المعلومات وكما يمكن إن يعبرر الطلبرة عرن إجابراتهم علر السردال أمرام الصرف عرن طريرق المنراداة علريهم مرن قبرل المعلرم للمشراركة فري
أفكارهم ومن خرل رفح اايد تدخذ ايجابات ويمكن للطلبة إن ينظموا إجاباتهم عل شكل جداول أو خراةط أو رسوم بيانية للتركرد مرن

صحتها .
 )Frangenheim ,2005, 91المحاميد و  2557و ) 02
عمليات العل

تعرد عمليررات العلررم مررن ااهميررة بمكرران ممرا حرردا بعلمرراء التربيررة إلر التركيررد علر أن اكتسرا
لترردريس العلرروم الن عمليررات العلررم تم ررل الجانر

ال رراني للعلررم وانهررا تكسر

الطررر

المتعلمررين لهررا ينبغرري إن تكررون هرردفا رةيسراق

القرردرة علر تطبيررق تلررك العمليررات فرري مجررال العلرروم

ويتعداها لمجاالت دراسية أخرى بل وتطبيقها في الحياة اليومية خارج المدرسة وتقسم عمليات العلم ال :
 .1عمليات العل األساسية Basic Scientific Proceses

وهي عمليات علمية بسيطة نسبيا وترتي في قاعدة تعلم العمليات وإذ أن عمليات العلم تم ل تنظيما هرميا وتكون العمليات ااساسية في
قاعدة الهرم ولذا فهي تستخدم مح ترميذ الصفوف الدراسية ااولية حيث يسهل لهم اكتسابها .

 ) 71وفي مايلي توضيح لهذ العمليات

النجد وآخرون و  2552و

أوال:الماحظة  :Observationوهي نشاط عقلي يساعد عل جمح المعلومات عن ااشياء وايحداث عندما يبرز منهرا م يرر مرن نروت
معين مما يساعدنا عل اكتشاف خصاةصها باستخدام حواسنا وبالتالي تميزها وجمح المعلومات عنها .
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ثانيا:التصنيف  :Classifyingاحد ااهداف الرةيسة للعلم التوصرل إلر نمراذج تصرنيفية أو تقسريمة يمكرن اسرتخدامها لد ارسرة الظرواهر
الطبيعية بهدف التبسيط من جهة والتنبد بخصاةل العضو المنتمي لهذا التقسيم من جهة أخرى .

العيسو و 2555و ) 85

ثالثا:االستدالل :Inferringهوقدرة الفرد العقلية التي تمكنه من الربط بين المرحظة عن شي ما وبين المعلومات السابقة لدية للتوصرل
إلر ر ر ر س ر ر ررمات خافي ر ر ررة في ر ر رره أو س ر ر ررمات ال تقب ر ر ررل أص ر ر ررر المرحظ ر ر ررة ليتس ر ر ررن ل ر ر رره وض ر ر ررح التفس ر ر ررير المناسر ر ر ر

لنت ر ر رراة المرحظ ر ر ررة .

عطا اهلل و 2515و ) 252
راء عل ر المرحظررات
رابعننا:التنبؤ  :Predictingتعدعمليررة التنبررد عمليررة تحديررد أو توقررح حرردوث ظرراهرة أو حاد ررة فرري المسررتقبل بنر ق
والخبرات السابقة المرتبطة بالظاهرة  .اللولو و 1227و) 18
خامسا:القياس  :Measuringإن القياس يعني القدرة علر تحديرد أدوات القيراس المناسربة لتقردير الظراهرة موضروت الد ارسرة تقردي ار كميرا
علي و 2552و) 66

واستخدامها بدقة ووالقياس بالعمليات الحسابية المرتبطة بهذ القياسات .

سادسا:التواصل :Communicatingيعني استخدام اللغة منطوقة ومكتوبة و رمزية ) للتعبير عرن أفكرارهم الطرر

)بحيرث يسرتطيح

اآلخرون فهمها وويوجد أشكال مختلفة لنقل اافكار التواصل )م ل المعرادالت والرسروم البيانيرة والجرداول والرسروم التوضريحية واسرتخدام

التحليل الرياضي لوصف وتفسير النتاة .
سابعا:استخدا األرقنا

الهويد و 2550و) 25

Using Numbersعمليرة اسرتخدام اارقرام عمليرة عقليرة يسرتخدم بواسرطتها الطالر

اارقرام ويجرر العمليرات

الحسررابية علر اارقررام بط ارةررق مختلفررة ويرحررظ إن اسررتخدام اارقررام تتضررمن اسررتخدام الرمرروز الرياضررية والعرقررات العدديررة بررين المفرراهيم
نصر اهلل و  2550و ) 21

العلمية المختلفة .

ثامنا:استخدا عاقات الزماخ والمكاخ Using Space / Time Relationships

يعرفها زيتون و) 1222عل أنها عملية عقلية مكملة الستخدام اارقام وتتطل

العرقات الرياضية والقوانين والقواعد العلمية التي تعبرر

عن عرقات مكانية أو زمانية بين المفاهيم العلمية ذات العرقة  .زيتون  1222.و) 158
تاسعا:االستقراء :Inductingوهي عملية عقلية يتم فيها االنتقال من الخال إل العام وومن الجزةيات اام لة )إل العموميات وكرن
يتوصل الطال

)من مرحظاته لحقاةق أم لة ) معينة أو حاالت فردية منفصلة إل

التعميم ) العلمي  .زيتون و 1222و) 152

عاشرا :االستنتاج أو االستنباط : Deductingوهي عملية عقلية يستطيح الفرد من خرلها الرربط برين مرحظاتره ومعلوماتره المتروفرة
عن ظاهرة باستخدام معلوماته السابقة عنها و رم يقروم بدصردار حكرم معرين يفسرر بره هرذ المرحظرات وبالترالي يصرل المرتعلم إلر نتاةجره
أبو لبدة و 2552و) 25

عل أساس من االدله والحقاةق المناسبة .

 .2عمليات العل التكاملية Integrated Science Processes

وهي عمليات علم متقدمة وأعل مستوى من عمليات العلم ااساسية في هرم تعلم العمليات العلمية ولذا يحتاج تعلمهرا إلر نضر عقلري

أك ر وخبرة اكبر .النجد وآخرون و 2552و) 55
وفيما يرتي توضح لكل عملية من هذ العمليات :

أوال:التفسير :Interpretingوتشمل عملية التفسير وتفسير المعلومات والبيانات التي الحظها ووصفها الطال
والنتاة التي توصل إليها وذلك في ضوء المعلومات التي يمتلكها الطال

ثانيا:صنننيااة الفنننرو
االستنتاجات وفالفر

 :Hypothesizingيمك رن أن يعرررف الفررر

وكذلك تفسير البيانرات

أو الخلفية العلمية التي يرجح إليها  .زيتون و 1222و) 150

عل ر انرره تعمرريم مبنرري عل ر مجموعررة مررن المرحظررات أو

إجابرة محتملرة لسردال أو حرل محتمرل لمشركلة أو نتيجرة محتملرة لتجربرة وقرد يصراك بطريقرة يمكرن اختبرار صردقها

بطريقة مباشرة عن طريق المرحظة أو التجري

.

النجد وآخرون و 2552و) 52
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ثالثا:صنيااة النمناذج  :Modelingتعررف علر أنهرا عمليرة وصررف أو بنراء التفسريرات الفيزياةيررة أو الكرميرة أو الرياضرية لرنظمرره
والظواهر التي ال يمكن مرحظتها مباشرة خطايبة و 2550و) 20

رابعا:التعريفنات اججرائينة :Defining Operationallyتتضرمن هرذ العمليرة تعريرف المفراهيم أو المصرطلحات العلميرة تعريفرا غيرر
قاموسي أو مفاهيمي ) برل تعريفرا إجراةيرا أمرا بتحديرد المفهروم أو المصرطلح ) بسلسرلة مرن ايجرراءات العملياتيره أو بيران كيفيرة قياسره

 .زيتون و  1222و ) 150
خامسا:ضبط المتغيرات :Controlling Variablesوهي عملية يقصد بها قدرة المتعلم عل أبعاد ا ر العوامل المتغيرات ) ااخرى
عدا العامل التجريبري وبحيرث يرتمكن مرن الرربط برين الرربط برين المتغيرر التجريبري المسرتقل) وأ رر علر المتغيرر التابح .النجرد وآخررون

و 2552و) 51
سادسا:التجريب :Experimentingهي أعل العمليرات العقليرة وتتضرمن عمليرات العلرم ااخررى ااساسرية والتكامليرة ) وتتطلر
العملية تدري

المستفيدين عل إجراء التجار العلمية بنجا .

امبوسعيد والبلوشي و  2552و ) 71

هرذ

المحور الثاني  :دراسات سابقة

الدراسات المتعلقة بإستراتيجية "فكرن زاوج ن شارك "

 .1دراسة احمد  : 2002هدفت الدراسة إل التعررف علر ا رر اسرتخدام اسرترايجية فكرر ر زاوج ر شرارك علر تنميرة التفكيرر الناقرد
فري الرياضريات وفري مواقرف حياتيرة لترميرذ المرحلرة ايعداديرة  .وتوصرلت الد ارسرة إلر وجرود ا رر يسرتراتيجية فكرر ر زاوج ر

شارك في تحصيل الطلبة وتنمية التفكير الناقد وفي مواقف حياتية لطر

المرحلة ايعدادية .

 .2دراسة :Carss 2007هدفت هذ الدراسة إل وصف ا ر إستراتيجية فكر ر زاوج ر شارك في دروس القراءة والفهم .

 :Ngozi,2009هردفت الد ارسرة إلر معرفرة اآل رار المترتبرة السرتراتيجيات مراوراء المعرفرة واسرتراتيجية فكرر ر زاوج ر

 .2دراسنة

شارك عل مشاركة الطر

والتحصيل في صرفوف العلروم فري المردارس ال انويرة  .وقرد توصرلت الد ارسرة إلر نتراة تشرير إلر

أن المجموعة ااول التي درست وفق استراتيجيات ما وراء المعرفة أك ر فعالية في تعزيز التحصيل ومن م المجموعة ال انيرة

التي درست باستخدام إستراتيجية فكر ر زاوج ر شارك .
 .8دراسننة الحربنني : 2002هرردف الد ارسررة إلر معرفررة فاعليررة إسررتراتيجية فكر ر زاوج ر شررارك لررتعلم العلرروم فرري تنميررة العمليررات
المعرفيرة العليررا التحليرل والتركير

ووالتقررويم ) واالتجرا نحررو المرادة لرردى طررر

المرحلرة المتوسررطة بالمدينرة المنررورة .وتوصررلت

الدراسة إل تفوق المجموعة التجريبية في االختبار البعد لمعليرات المعرفرة العليرا وكرذلك فري االختبرار البعرد لقيراس االتجرا
نحو مادة العلوم .
 .0دراسننة أبننو اننالي :2010هرردف الد ارسررة معرفررة ا ررر توظيررف إسررتراتيجية فكرر ر زاوج ر شررارك عل ر تنميررة مهررارات التفكيررر
المنطقرري فرري العلرروم لرردى طلبررة الصررف ال ررامن ااساسرري  .وتوصررلت الد ارسررة إل ر تفرروق المجموعررة التجريبيررة فرري االختبررارات

البعدية .

الدراسات المتعلقة بعمليات العل

 .1دراسة الحافظ :2002هدفت الدراسة إل معرفة ا ر تصميم تعليمي ر تعلمي لتجار الكيميراء فري تنميرة عمليرات العلرم
والتحصرريل الد ارسرري لطلبررة الصررف ال رراني فرري قسررم الكيميرراءو وتوصررلت الد ارسررة ال ر تفرروق المجموعررة التجريبيررة عل ر

الضابطة في عمليات العلم وفي االختبار التحصيلي .
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 .2دراسننة امبننو سننعيدي والبلوشنني : 2002هرردفت الد ارسررة إلر تقصرري ا ررر إسررتراتيجية الررتعلم المبنرري علر المشرركلة فرري
تنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف العاشر في مادة ااحياء  .أشارت نتراة الد ارسرة إلر نمرو فري بعر

عمليرات

العلم لدى طالبات المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضرابطة والر نمرو لردى المجمروعتين فري عمليرات العلرم برين

التطبيقين القبلي والبعد

ووكان اكبر لدى طالبات المجموعة التجريبية .
الفصل الثالث

اجراءات البحث
التصمي التجريبي

واعتمد الباح ان في البحث الحالي التصميم التجريبي بمجموعتين تجريبية وضابطة ) ذ الضبط الجزةري ذاترا االختبرار ألبعرد لقيراس
عبد الرحمن و زنكنة و 2557و) 825

التحصيل واالختبار القبلي والبعد لقياس عمليات العلم .

وويمكن التعبير عن التصميم التجريبي بالجدول : )1

جدول (  ) 1التصمي التجريبي للبحث
التكافؤ

المجموعة

االختبار القبلي

العمرو الذكاءو المعلومات
التجريبية

السابقة

الضابطة

عمليات العلم

التحصيل السابقو اختبار

المتغير المستقل

المتغير التابة

إستراتيجية فكر –

.1التحصيل

زاوج-شارك

.2عمليات العلم

عمليات العلم

لاختبار البعدي

الطريقة المعتادة

مجتمة البحث والعينة

ويتحرردد مجتمررح البحررث الحررالي بالمرردارس ال انويررة واالعداديررة فرري االقضررية والن رواحي التابعررة إل ر مديريررة تربيررة الديوانيررة فرري محافظررة

القادسررية والبررالا عررددها  )12مدرسررة وبعرردد طالبررات بلررا  ) 020طالبررة ووقررد تررم االختيررار القصررد لمدرسررة اعداديررة الخنسرراء للبنررات
التابعررة لقضرراء الشر امية لتم ررل عينررة البحررث الحررال وإذ تررم اختيارهررا لكونهررا قريبررة مررن سرركن الباح ررة ولمررا وجدترره الباح ررة مررن تعرراون إدارة
المدرسرة وتقرديم كافرة التسرهيرت الممكنرة بايضرافة إلر وضرح المدرسرة الجيرد مرن ناحيرة البنايرة ووجرود عردد نمروذجي للطالبرات وإذ بلررا

عدد الطالبات  ) 05طالبة موزعة عل شعبتين وهما شعبة أ ) وشعبة

) وبواقرح  )22طالبرة فري كرل شرعبة وترم اسرتبعاد طالبرة

واحدة من شعبة أ) لكونها راسبة في الصرف الخرامس العلمري وبهرذا أصربح عردد الطالبرات الكلري  )07طالبرة وترم اختيرار شرعبة أ )
بطريقة السح

العشواةي لتم ل المجموعة التجريبية وبهذا أصبحت شعبة

) تم ل المجموعة الضابطة .

تكافؤ مجموعتي البحث

كوفةت مجموعتي البحث بمتغيرات عدة تم لت بر العمر الزمني والذكاء والمعلومات السابقة و التحصيل السابق فري مرادة الفيزيراء )وبعرد

اجراء التحليل االحصاةي المناس

برستخدام المتوسط الحسابي واالختبار التاةي وجد ان المجموعتين متكافةتين .

اعداد مستلزمات البحث
 .1تحدينند المننادة العلميننة :حرردد الباح رران المررادة العلميررة الترري سرروف ترردرس خرررل مرردة التجربررة فرري الفصررل الد ارسرري ال رراني للعررام
الد ارسرري  2515ر ) 2511م ووقررح االختيررار علر عرردد مررن الفصررول مررن كتررا
تضمنت المادة العلمية التي تم تدريسها خرل التجربة اربعة فصول .
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الفيزيرراء للصررف الخررامس العلمرري و وبهررذا فقررد

فاعلية استراتيجية " فكر – زاوج – شارك "
أ.م.د .هادي كطفان الشون
 .2صيااة األا ار

السنلوكية:ترم صرياغة االعر ار

بر ر التذكر واالسررتيعا

م.م .إيمان أمين مجيد
السرلوكيةوإذ شرملت هرذ ااعر ار

مسرتويات بلروم ااربعرة ااولر والمتم لرة

والتطبيقوالتحليررل ) وعرضررت عل ر عرردد مررن الخب رراء فرري مجررال التربيررة وعلررم الررنفس وط ارةررق الترردريس

يبررداء أراةهررم ومرحظرراتهمووتم إجرراء التعررديرت الرزمررة فرري ضرروء اآلراء والمقترحررات وإذ حصررلت ااهررداف علر نسرربة اتفرراق
تراوحت بين  ) 50-75من أراء الخبراء ولم يسقط أ من ااهرداف السرلوكية حسر

أراء الخبرراء والمختصرين وبهرذا فقرد بلرا

عدد ااهداف بصورتها النهاةية  )162هدف سلوكي .
 .2إعداد الخطط التدريسية :تم أعداد مجموعة من الخطط التدريسية لتغطري محتروى الفصرول ااربعرة مرن كترا

الفيزيراء للصرف

الخامس العلمي للعام الدراسي  )2511_2515موضوت التجربة وإذ ترم إعرداد  )21درسرت علر وفقهرا المجموعرة التجريبيرة
وم لها وفق الطريقة المعتادة درست عل وفقها المجموعرة الضرابطة ووللتركرد مرن صررحية الخطرط ترم عرر

نمراذج مرن هرذ

الخطط عل عدد مرن الخبرراء والمختصرين للتركرد مرن صررحيتها ومردى مرةمتهرا للمحتروى الد ارسري والمرحلرة الد ارسرية وقرد ترم
إجراء التعديرت الرزمة في ضوء اآلراء والمقترحات وبهذا أصبحت الخطط بالشكل النهاةي .
أداتا البحث

أوال  :اعداد االختبار التحصيلي

اتبح الباح ان الخطوات اآلتية في إعداد االختبار التحصيلي
 .1تحديد هدف االختبار  :يهدف االختبار إل التعرف علر تحصريل طالبرات الصرف الخرامس العلمري عينرة البحرث ) فري مرادة
الفيزياء .

 .2تحديد عدد فقرات االختبار  :بناءا عل الدراسات التي تم ايطرت عليها والتي أجريت عل عينة من طلبة المرحلة ايعدادية
تم االتفاق عل بناء اختبار مكون  )05فقرة من نوت االختيار من متعدد .

 .2إعداد جدول المواصفات  :تم بناء جدول الموصفات في ضوء ااغ ار

السلوكية التي تم إعدادها وقد تم تحديد عدد ااسةلة

لكل مسرتوى مرن مسرتويات بلروم ااربعرة ااولر وبواقرح  12سردال ترذكر و  22سردال اسرتيعا

و  5أسرةلة تطبيرق و  6أسرةلة

تحليل ) .
 .8صيااة فقرات االختبار :تمت صياغة فقرات االختبار التحصيلي في ضوء ما تم الحصول علية من جدول المواصرفاتو وقرد
تكون االختبار من  )05فقرة موضوعية من نوت االختيار من متعدد .

 .0صدق االختبار  :تم التحقق من صدق االختبار مرن خررل إيجراد الصردق الظراهر والرذ تم رل بعرر

فقررات االختبرار علر

عدد من الخبراء والمختصين في مجال التربية وعلم النفس واعتمد الباح ان نسربة اتفراق  )%55لكرل فقررة وبهرذا فقرد ترم إيجراد

صدق االختبار ولم تسقط أ فقرة من فقرات االختبار .
 .6التطبيننق االسننتطاعي لاختبننار  :تررم تطبيررق االختبررار علر عينررة مكونررة مررن  )155طالبررة موزعررة علر كررل مررن إعداديررة

خوله و خديجة والدغارة ) وتم التطبيق بتاريخ  2511/8/17بعد إن تم إعرمهن قبل أسبوت عن موعد االختبار وتمرت عمليرة
التطبيق بالتعاون مح إدارة المدرسة ومدرسيها .

 .7تحديد الخصائص السيكومترية لاختبار  :تم احتسا

معامل الصعوبة لفقرات االختبرار التحصريلي وقرد تراوحرت قيمتره برين

 )5255-5222وبهذ ا لم تسقط أ فقرة من فقرات االختبار ألتحصيليوإذ تعد الفقرة جيدة إذا كان معامرل صرعوبتها يترراو برين
) Bloom,1971,66 . ) 5255 – 5225وكمرا وتررم احتسرا

القرروة التميزيرة لفقررات االختبرار التحصرريلي وأظهررت النترراة إن

جميح الفقرات مميرزة عردا الفقررة 82و ) 82و إذ يشرير  )Brown,1981إلر إن الفقررة الجيردة هري التري تكرون قوتهرا التميزيرة
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اعلرري مررن ) Brown,1981,104 . ) 5225ووبهررذا أصرربح عرردد فق ررات االختبررار ألتحصرريلي  ) 85فق ررة .وييجرراد فاعليررة
البداةل الخاطةة تم تطبيق العرقة الخاصة بها ووجد أن جميح البداةل فاعلية وال تحتاج إل تغيير .
 .5ثبننات االختبننار  :تررم اسررتخدام طريقررة التجزةررة النصررفية لغررر
واجل الحصول عل

التحقررق مررن بررات االختبررار وقررد بلغررت قيمررت التجزةررة ) 5262

بات نصفي االختبار تم استخدام معادلة سربيرمان برراون وإذ بلغرت قيمرت ال برات بعرد التعرديل ) 5251

وهر ررذ تعر ررد درجر ررة بر ررات جير رردة يمكر ررن قبولهر ررا  .إذ َّ
أن االختبر ررارات تعر ررد مقبولر ررة إذا كر رران معامر ررل باتهر ررا أك ر ررر مر ررن .)5265
)(Gronlund ,1976 , 125

 .2الصورة النهائية لاختبار  :تكون االختبار التحصيلي بصورته النهاةية من  )85فقرة موضوعية من نوت االختيرار مرن متعردد
 .وله ررذا فق ررد ت ررم إعط رراء درج ررة واح رردة لإلجاب ررة الص ررحيحة وص ررفر لإلجاب ررة الخاطة ررة وبه ررذا أص رربحت الدرج ررة الكلي ررة لرختب ررار
)85درجة وبمتوسط  ) 28درجة .
ثانيا  :اختبار عمليات العل

اعتمدت الباح ان الخطوات اآلتية في بناء مقياس عمليات العلم :
 .1تحديد الهدف مخ االختبار :يهدف المقياس إل قياس عمليات العلم لدى طالبات الصف الخامس العلمي في مادة الفيزياء .
 .2تحديد عمليات العل  :تم تحديد عمليات العلم المناسبة لطالبات الصرف الخرامس العلمري بعرد أن اطلعرت الباح رة علر عردد مرن
اادبيات والمقاييس السابقة الذكر التي تناولت عمليات العلم بايضافة إل استمارة تضمنت عمليات العلم ااساسية والمتكاملرة
التري قردمتها الباح رة إلر عردد مرن الخبرراء لغرر

تحديرد المناسر

منهرا والتري يمكرن تضرمينها لرختبرار وبهرذا ترم تضرمين عشررة

عمليات بواقح خمس عمليات علم أساسية وخمس عمليات علم تكاملية لرختبار.
 .3صيااة فقنرات االختبنار وتعليمنات االجابنة :ترم صرياغة خمرس فقررات مرن نروت االختيرار مرن متعردد لكرل عمليرة وترم وضرح أربعرة
بداةل لكل فقرة رث منها خاطةة وبديل واحد صحيحووبهذا فقد تكرون المقيراس مرن  )05فقررة مرن نروت االختيرار مرن متعردد كمرا

وتم أعداد تعليمات ايجابة عن االختبار في ورقة مستقلة بايضافة إل معلومات عن الطالبة وتوضيح طريقة ايجابة.

 .8تصحيح االختبار :بعد أن ترم صرياغة فقررات االختبرار ترم تحديرد درجرة االختبرار بدعطراء درجرة واحردة لإلجابرة الصرحيحة وصرفر
لإلجابرة الخاطةررة وكررذلك فرري حالررة اختيررار بررديلين برردال مررن بررديل واحررد بايضررافة إلر ايجابررة المتروكررة وبهررذا أصرربح )05درجررة

تم ل الحد ااعل للدرجة و صفر) درجة كحد ادني للدرجة وبمتوسط يبلا  )20درجة .
التحقق من صدق االختبار تم ايجاد صدق البناء والذ يسم أيضا بصدق التكوين الفرضي و ويقصد

 .0صدق االختبار :لغر

به مدى قياس المقياس لتكوين فرضي معين )Anstasi,1997,P:151 .واجل التحقق من صدق البناء وجدت الباح ة معامل
االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لرختبار ووقد تم مقارنة كل قيمة بالقيمة الجدولية البالغة  ) 5217عند درجة حرية 115

) ومستوى داللة . ) 5250والجدول  )2يوضح ذلك :
جدول () 2
معامات االرتباط بيخ الدرجة الكلية ودرجة كل فقرة في اختبار عمليات العل
ت

معامننننننننننننننننل ت

معامننننننننننننننننل ت

معامننننننننننننننننل ت

معامننننننننننننننننل

الفقرة

الفقرة

الفقرة

الفقرة

ارتبنننننننننننننننناط

ارتبنننننننننننننننناط

ارتبنننننننننننننننناط

ارتبنننننننننننننننناط

1

5220

11

5228

21

5225

21

5282

2

5225

12

5225

22

5222

22

5282
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أ.م.د .هادي كطفان الشون
2

5261

12

5222

22

5226

22

5217

8

5228

18

5226

28

5221

28

5221

0

5222

10

5226

20

5282

20

5228

6

5222

16

5215

26

5222

26

5285

7

5226

17

5222

27

5215

27

5226

5

5220

15

5225

25

5228

25

5220

2

5227

12

5228

22

5222

22

5288

15

5222

25

5225

25

5222

85

5222

 .6التطبيق االستطاعي لاختبار :لغر

التحقق من وضو تعليمات ايجابة وفقرات االختبار وتحديد الوقت المناس

تم تطبيق االختبار عل عينة من طالبات الصف الخرامس العلمري بلرا عرددها  )25طالبرة فري اعداديرة حلر

وذلررك بترراريخ  2511/1/2وبهررذا تررم التحقررق مررن وضررو الفق ررات وتحديررد الوقررت المناس ر

لرختبرارو

فري ناحيرة سرومر

لرختبررار مررن خرررل احتسررا

متوسررط

الزمن بين أول زمرن اسرتغرقته أول طالبرة فري تقرديم ايجابرة وأخرر زمرن اسرتغرقته أخرر طالبرة فري تقرديم ايجابرة وبهرذا فقرد تحردد

الوقررت المناس ر

لرختبررار

 )75دقيقررة .ولغررر

تحديررد الخصرراةل السررايكومترية لرختبررار وتررم تطبيررق االختبررار عل ر عينررة

استطرعية مكونة من  ) 125طالبة موزعة عل إعدادية خوله في قضاء الشامية واعدادية الدغارة في قضاء الدغارة واعدادية
خديجررة فرري قضرراء عفررك وذلررك بترراريخ  2511/ 1/12وقررد تررم إعرررم الطالبررات بموعررد االختبررار قبررل أسرربوت مررن تطبيقرره وتمررت
عملية التطبيق بالتعاون مح إدارة المدارس والمدرسات .
 .2تحدينند الخصننائص السننايكومترية :لتحديررد الخصرراةل السررايكومترية تررم ايجرراد معامررل صررعوبة الفق ررة والررذ ت رراو بررين -5228
 ) 5276لجميررح الفقرررات دا الفق ررة 21و 88و  ) 05إذ كانررت معررامرت الصررعوبة لهررا تتر رراو بررين  ) 5225- 5250وله ررذا تررم
اسررتبعاد الفق ررات المررذكورة مررن االختباروامررا القرروة التميزيررة للفق ررة فقررد وجررد أن جميررح الفق ررات مميرزة عرردا الفق ررة 0و 2و 21و 28و

82و ) 86ولهذا تم استبعادها من االختبار وبهذا أصبح العدد النهاةي لفقرات االختبار  )85فقرة .
 .5الثبنات : Reliabilityترم التحقرق مرن برات فقررات االختبرار برسرتخدام معادلرة كيرودر _ ريتشاردسرون  2و إذ بلغرت قيمرة ال برات
 ) 5275وهذا القيمة تعد جيدة ل بات االختبار .

 .2االختبار بصورته النهنائي :تررلف االختبرار بصرورته النهاةيرة مرن  )85فقررة مرن نروت االختيرار مرن متعردد ذ أربرح برداةلو وبهرذا
أصبحت الدرجة الكلية للمقياس  )85درجة وذلك بدعطاء  )1لإلجابة الصحيحة و صفر ) لإلجابة الخاطةة وبهذا فان متوسط

الدرجة يبلا  )25درجة .
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الفصل الرابة
يتنرراول هررذا الفصررل عررر

عر

النتائج وتفسيرها

التوصرريات والمقترحررات وفيمررا

النترراة الترري توصررلت اليهررا البحررث بايضررافة الترري تفسررير هررذ النترراة وعررر

يرتي توضيح لكل ذلك :
عر

النتائج

 .1عر

النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى

للتحقق مرن صرحة الفرضرية الصرفرية االولر ترم تطبيرق االختبرار التحصريلي علر مجمروعتي البحرث وذلرك بعرد انتهراء التجربرة وأجريرت
المعالجة ايحصاةية للبيانات التي تم الحصول عليها والجدول  )2يوضح النتاة التي تم التوصل اليها والتي تشير إل وجود فرق ذو
داللة إحصاةية ولصالح المتوسط ااكبر وبمعن اخر تفوق المجموعة التجريبية عل المجموعة الضابطة في التحصيل .
جدول (  )3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالبات مجموعتي البحث في االختبار ألتحصيلي
المتوسط

االنحراف

القيمة التائية

القيمة التائية

الداللة

المجموعة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

اجحصائية

التجريبية

81217

825

الضابطة

26272

6281

توجد داللة
2221

 .2عر

عند مستوى

2251

)5250

النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثانية

للتحقق من صحة الفرضية الصفرية ال انية تم حسا

الفروق بين درجات االختبارين القبلي والبعد الختبار عمليرات العلرم وذلرك بطرر

درجة االختبار البعد – درجة االختبار القبلري ) لكرل طالبرة فري المجمروعتين و رم ترم حسرا

المتوسرط الحسرابي للفرروق لكرل مجموعرة

والجدول  )8يوضح ذ لك .وهذا يشير إل وجرود فرقرا ذا داللرة إحصراةية ولصرالح المتوسرط ااكبرر أ تفروق المجموعرة التجريبيرة علر
المجموعة الضابطة .

جدول () 4متوسط الفروق واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحتسبة لدرجات المجموعتيخ التجريبية والضابطة الختبار عملينات

العل

متوسط الفروق

االنحراف

المجموعة
التجريبية

0250

2207

الضابطة

2252

2222

المعياري

القيمة التائية
المحسوبة

القيمة التائية
الجدولية

الداللة

اجحصائية
توجد داللة

0250

2251

إحصاةية

تفسير النتائج

أوال  :تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى

إن التدريس وفق إستراتيجية فكر -زاوج – شارك قد حث الطالبات عل ممارسة العمل الجماعي وتقبل ال أر ااخرر ممرا زاد مرن فعاليرة
الطالبات خرل الدرس و كما إن التفاعل الفكر الذ توفر هذ االستراتيجة والذ يحدث خرل خطوتي التفكير والمزاوجرة قرد يكرون لره
اا ر الكبير في إيجاد المعلومة أو ايجابة الصحيحة للسدال المطرو ولهذا تستطيح الطالبة االحتفاظ بما توصرلت إليره لمردة أطرول .اذ
إن هذ ايستراتيجية تجعل المتعلم نشرطا وفعراال خررل الردرس ممرا قرد يردد إلر بقراء ا رر الرتعلم فتررة أطرول وارتفرات بالتحصريل .واجرل
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أ.م.د .هادي كطفان الشون
الخو

م.م .إيمان أمين مجيد

في عملية التفكر الفرد والمزاوجة تحتاج الطالبة إل ربط المعلومات الحالية التي تملكها بالمعلومات السابقة لرديها وهرذا بردورة

ي رردد إلر ر تنظ رريم المعرف ررة وف ررق نس ررق مع ررين ي رردد إلر ر اس ررترجاعها عن ررد الحاج ررة إليه رراو وبه ررذا ف رررن الد ارس ررة الحالي ررة تتف ررق م ررح د ارس ررة
احمدو ) 2556ودراسة  )Ngozi ,2009في تفوق المجموعة التجريبية عل المجموعة الضابطة في التحصيل .
االستنتاجات

 .1أكدت نتاة البحث الحالي عل اا رر االيجرابي السرتراتيجة فكرر – زاوج – شرارك فري رفرح وتحسرين تحصريل الطالبرات وذلرك
من خرل النتاة التي توصلت إليها الفرضية ااول .

 .2اشررار البحررث الحررالي ال ر الرردور االيجررابي السررترايجية فكررر – زاوج – شررارك فرري تنميررة عمليررات العلررم لرردى طالبررات الصررف
الخامس العلمي .
التوصيات

 .1تضمين إسرتراتيجية فكرر – زاوج – شرارك إلر النردوات والردورات التري تهردف إلر تردري

المدرسرين علر ط ارةرق التردريس

الحدي ة.
 .2تعريف المدرسين بعمليات العلم والتركيد عل ضرورة امتركها من قبل الطلبرة لمرا لرذلك مرن ا رر ايجرابي فري طررق تفكيرر
الطلبة .

 .2عردم االكتفراء بطريقررة تردريس واحردة والتركيررد علر ضرررورة تنروت ط ارةرق الترردريس خررل الرردرس الواحرد مرن اجررل خلرق بيةررة
تعلم نشطة قادرة عل تحقيق ااهداف التعليمة المنشودة .
المقترحات

 .1إجراء دراسات السترتيجية فكر – زاوج – شارك عل مراحل دراسية مختلفة .
 .2إجرراء د ارسرات تكشرف عرن ا رر إسرتراتيجية فكرر – زاوج – شرارك فري متغيررات أخررى م رل الدافعيرة واالتجاهرات بايضرافة إلر
أنوات التفكير ااخرى كالتفكير العلمي والتفكير ايبداعي واتخاذ القرار وحل المشكرت .

المصادر

 .1أبو لبدة ورامي محمد موس وفاعلية النمط أالكتشافي في اكتسا

مهارات عمليات العلم لدى طلبة الصف ال امن ااساسي بغزة

ورسالة ماجستير اير منشورة وكلية التربية والجامعة ايسرمية ر غزة و. 2552

 .2أبو غالي وسليم محمد وا ر توظيف إستراتيجية فكر ر زاوج ر شارك ) عل تنمية مهرارات التفكيرر المنطقري فري العلروم لردى طلبرة
الصف ال امن ااساسي و رسالة ماجستير اير منشورة وكلية التربية و الجامعة ايسرمية ر غزة و. 2515

 .2ااعسر وصفاء يوسف وتعلي مخ اجل التفكير ودار قباء للطباعة والنشر والتوزيح و. 1225

 .8احمرد وسرما عبرد الحميرد وا رر اسرتخدام إسرتراتيجية فكرر ر زاوج ر شرارك ) فري تنميرة التفكيرر الناقرد فري الرياضريات وفري مواقرف
حياتية لطر

المرحلة ايعدادية ورسالة ماجستير اير منشورة وكلية التربية و جامعة قناة السويس و. 2556

 .0إسررماعيل و حكمررت عبررد اهلل الشرريخ و ا ررر أنمرروذج الررتعلم التعرراوني فرري اكتسررا

طلبررة الصررف الخررامس العلمرري للمفرراهيم الفيزياةيررة

وتنمية تفكيرهم العلمي و رسالة ماجستير اير منشورة و كلية التربية و جامعة الموصل و . 2552

 .6امبوسررعيد وعبررد هلل خمرريس والبلوشرري وخديجررة بنررت احمررد وا ررر إسررتراتيجية الررتعلم المبنرري علر المشرركلة فرري عمليررات العلررم لرردى
طالبات الصف العاشر في مادة ااحياء و رسالة الخليج العربي والعدد  ) 22و. 2557
040

مـــجلــــة العلــــوم اإلنسانية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  /المجلد  /23العدد األول  -آذار 2026 /
 .7امبو سعيد عبد اهلل خميس والبلوشي وسليمان محمرد وطرائنق تندريس العلنو ودار المسريرة للنشرر والتوزيرح والطباعرة وعمران و
ااردن وط 1و.2552

 .5بدو و رمضان مسعد و التعل النشط و دار الفكر و عمان و االردن و ط 1و . 2515

 .2جابر و جابر عبد الحميد و استراتيجيات التدريس والتعل و دار الفكر العربي و القاهرة و ط 1و . 1222

 .15الحربي و عبد العزيز الفري ضريف اهلل وفاعليرة اسرتراتيجية فكرر – زاوج – شرارك لرتعلم العلروم فري تنميرة العمليرات المعرفيرة العليرا
واالتجاة نحو المادة لدى طر

جامعة طيبة و . 2552

المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة و رسالة ماجستير منشورة و كليرة التربيرة والعلروم االنسرانية و

 .11الحافظ و محمود عبد السرم محمد عبد اهلل و تصميم تعليمي – تعلمي لتجار الكيمياء الفيزياويرة وا رر فري تنميرة عمليرات العلرم
والتحصيل الدراسي لطلبة الصف ال اني فري قسرم الكيميراء و اطروحنة دكتنوراغ اينر منشنورة و كليرة التربيرة و جامعرة الموصرل و

. 2552

 .12الحيلة ومحمد محمود ومهارات التدريس الصفي ودار المسيرة للنشر والتوزيح والطباعة وعمان و ااردن وط 2و. 2552

 .12خطايبة و عبد اهلل محمد و تعلي العلو للجمية و دار المسيرة للنشر والتوزيح والطباعة و عمان و ااردن و ط 1و . 2550

 .18الخزرج ر و نصرريف جاسررم عبيررد و ا ررر أنمرروذجي الررتعلم البنرراةي والررتعلم التعرراوني فرري تعررديل الفهررم الخرراط للمفرراهيم الفيزياةيررة
والتفكير االسرتداللي لردى طالبرات معهرد إعرداد المعلمرات و أطروحنة دكتنوراغ اينر منشنورة و كليرة التربيرة ابرن الهير م) و جامعرة

بغداد و . 2555
 .10الدي
.

ومحمد مصطف مصطف واستراتيجيات معاصرة في التعل التعاوني وعالم الكت

نشر وتوزيح وطباعة ) وط 1و2556

 .16زيتون و عاي ,محمود و أساليب تدريس العلو و دار الشروق للنشر والتوزيح و عمان و ااردن و ط 1و . 1222

 .17زيتون عاي ,محمود والنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلو ودار الشروق للنشر والتوزيح و عمان وااردن و. 2557

 .15الزعبي و ابراهيم احمد سرمة و ا ر استخدام استراتيجية التفكير المرزدوج فري التحصريل المباشرر والمدجرل فري تردريس وحردة الفقره
لدى طلبرة الصرف العاشرر االساسري و مجلنة جامعنة ا القنرل للعلنو التربوينة واالجتماعينة واالنسنانية و المجلرد  )12و العردد
 )1و . 2557

 .12سلطان و صفاء عبرد العزيرز محمرد وتطروير اسرترتيجية فكرر – زاوج – شرارك ) وأ رهرا فري تنميرة بعر

مهرارات التعبيرر الكترابي

لدى ترميذ المرحلة االبتداةية ودراسات عربية في التربية وعل النفس والمجلد  )8والعدد . 2557 ) 8

 .25السعد و عاةدة ناجيوأ ر تتابح العررو

العمليرة مرح المحاضررة فري تحصريل الطالبرات و مهرارات تفكيررهن العلمري فري الفيزيراءو

ٍ
ماجستير اير منشورةو كلية التربيةو ابن الهي مو جامعة بغداد و .1222
رسالة
 .21السررامراةيو حسررام داودو ا ررر اسررتخدام الحاسررو فرري ترردريس الفيزيرراء الررتعلم الفرررد ) فرري تحصرريل طالبررات الصررف ال اربررح العررام
وتفكيرهن العلميو رسالة ماجستير اير منشورةو كلية التربيةو ابن الهي مو جامعة بغداد و .2552
 .22سرررمة و عررادل أبررو العررز و طرائننق تنندريس العلننو ودورهننا فنني تنميننة التفكيننر و دار الفكررر للطباعررة والنشررر والتوزيررح و عمررانو
ااردن و ط 1و . 2552
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فاعلية استراتيجية " فكر – زاوج – شارك "
أ.م.د .هادي كطفان الشون
 .20الشرررتو ريررا

م.م .إيمان أمين مجيد

و فرراخر حميرردو بنرراء برنررام تعليمرري – تعلمرري عل ر وفررق أسررلو حررل المشرركرت وأ ررر فرري التحصرريل و التفكيررر

الرياضيو اطروحة دكتوراغ اير منشورة و كلية التربيةو ابن الهي مو جامعة بغدادو . 2552
 .26عبد الرحمن و أنور حسين و زنكنةوعدنان حقي شها
.27

و . 2557

و األنماط المنهجية وتطبيقاتها في العلو اجنسنانية والتطبيقينة و بغرداد

عبد الغفورو عادل عبد الغني و أ ر استخدام الحاسو  -وسيلة توضيحية -بتردريس الكيميراء الفراغيرة فري التحصريل الد ارسري
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. 2515

 .22عيا ,و أمال نجاتي و الصافي و عبد الحكيم محمودو طرق تدريس العلو للمرحلة األساسية و دار الفكر ناشرون وموزعرون و
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المفرراهيم العلميررة وعمليررات العلررم لرردى طررر

السررابح

ااساسي بغزة ورسالة ماجستير اير منشورة وكلية التربية والجامعة ايسرمية ر بغزة و. 2555
 .21علي ومحمد السيد والتربية العلمية وتدريس العلو ودار المسيرة للنشر والتوزيح والطباعة وط 1و. 2552
 .22القطراو وعبد العزيز جميل عبد الوها
في العلوم لدى طر

.

وا ر استخدام إستراتيجية المتشابهات في تنمية عمليرات العلرم ومهرارات التفكيرر التررملي

الصف ال امن ااساسي ورسالة ماجستير اير منشورة وكلية التربيرة والجامعرة ايسررمية ر غرزة و2515
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تعليمري – تعلمري ) للتفكيرر وقيراس أ رر فري التحصريل بمرادة الفيزيراء والقردرة علر
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