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أصبح ذا تعد ادلفاىيم من أساسيات ادلعرفة اليت غلب التأكيد عليها دلواجهة التوسع السريع واذلائل يف ادلعرفة العلمية ,وإف اكتساب ادلفاىيم 
. وإف معظم التوجيهات تؤكد على ادخاؿ عمليات العلم ضمن ادلناىج الزباذه سبيبًل للتحصيل ادلعريف وانت اج أعلية كبًنة يف دراسة العلـو

األفكار وىذا أمرًا ملح البد اف تتبناه ادلؤسسات التعليمية كافة وتدرجو يف مناىجها لتواكب التقدـ اذلائل يف التعليم ووسائلو. ومن 
 كاً األىداؼ الرتبوية ادلهمة تنمية ادليوؿ العلمية لذلك حاوؿ ادلتخصصوف يف بناء ادلناىج ربط ادلواد الدراسية دبيوؿ وحاجات الطبلب إدرا 

منهم بإف الطلبة يقبلوف على تعلم ما يشبع حاجاهتم. ومن خبلؿ خربة الباحث يف التعليم واالستبياف الذي مت توزيعو على مدرسي 
ومدرسات الفيزياء واإلشراؼ االختصاصي للفيزياء. تبٌن اف ىناؾ ضعفًا يف اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية وضعفًا يف مهارات عملية العلم 

ليبًل ضلو الفيزياء لدى طالبات الصف اخلامس العلمي. وقد ظهرت العديد من األفكار والنظريات الرتبوية واسرتاتيجيات لديهن وميبًل ق
ة يف ادلرحلة التدريس احلديثة ذلذا أختار الباحث سرتاتيجية دورة التعلم الثبلثية وسرتاتيجية التعلم التعاوين اللتاف قد تكوناف حبًل ذلذه ادلشكل

,السيما منها طالبات الصف اخلامس العلمي يف مادة الفيزياء . وىدؼ البحث التعرؼ على أثر استخداـ دورة التعلم الثبلثية  األعدادية
والتعلم التعاوين يف إكساب طالبات الصف اخلامس العلمي ادلفاىيم الفيزيائية وتنمية مهارات عمليات العلم لديهن وميلهن ضلو مادة 

طالبة  لكل من اجملموعتٌن التجريبيتٌن  (30)طالبة بواقع  (90)ة فرضيتٌن صفريتٌن, وإف عدد أفراد عينة البحث الفيزياء .وقد مت صياغ
ختبار واجملموعة الضابطة ومت اختيارىم بطريقة عشوائية وأعد الباحث اختبار اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية من نوع االختبار ادلوضوعي ,نوع اال

حصائية عند إحصائياً. وأشارت النتائج اذل وجود فرؽ ذي داللة إومقياس ادليل ضلو الفيزياء ,ومت معاجلة البيانات من متعدد بإربعة بدائل 
يف اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية وتنمية مهارات عمليات العلم لديهن وميلهن ضلو الفيزياء ولصاحل اجملموعتٌن  (0.05)مستوى داللة 

 من االستنتاجات والتوصيات وادلقرتحات .التجريبيتٌن, وخرج الباحث بعدد 
 الكلمات المفتاحية: دورة التعلم ، التعلم التعاوني
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The impact of the use of the Learning Cycle and Cooperative learning strategies 

in providing fifth graders with physical concepts and developing the skills of their 

science processes and their tendency towards physics 

Assistant Professor Dr: AbdulRazzaq Eyada Mohammed  
 

Abstract 
         Concepts are basic knowledge that must be emphasized to meet the rapid expansion of 

scientific knowledge, and the acquisition of concepts has become of great importance in the study of 

science. And most of the directives emphasize the introduction of science processes within the 

curriculum to take a way to collect knowledge and the production of ideas and this is urgent must be 

adopted by all educational institutions and included in the curricula to keep pace with the tremendous 

progress in education and it's means. 

          One of the important educational goals is the development of scientific tendencies. Therefore, 

the specialists in curriculum building tried to link the subjects with the needs of the students, 

realizing that the students accept to learn what satisfies their needs. And through the experience of 

the researcher in education and the questionnaire was distributed to the teachers of physics and 

supervision in the specialist in physics. It was found that there is a weakness in the acquisition of 

physical concepts and weak in the skills of the process of science and a little inclined towards 

physics in the fifth grade scientific students. There have been many ideas and theories of education 

and modern teaching strategies, so the researcher chose the strategy of the three-cycle learning and 

cooperative learning strategy, which may be a solution to this problem in the preparatory stage, 

especially among the students of the fifth grade scientific in physics .  

           The aim of the research is to identify the effect of the use of the three-cycle learning and 

cooperative learning in the fifth grade students in the scientific concepts of physics and the 

development of the skills of science processes and their tendency toward physics. Two zero 

hypotheses were formulated and the individuals in each sample were (90) students by (30) students 

for each of the experimental groups and the control group and were selected randomly. The 

researcher prepared the test of the acquisition of physical concepts of the type of objective test and 

the type of test is a multi-four alternatives and a measure of the tendency towards physics, and the 

data was processed statistically. The results indicated that there is a statistically significant difference 

at the level of significance (0,05) in acquiring physical concepts and developing the skills of their 

science processes and their tendency toward physics and for the benefit of the experimental 
groups. The researcher came out with a number of recommendations, suggestions and 
deductions. 
Key word: Learning Cycle, Cooperative Learning  

 
  



 ( Cooperative Learningوالتعمم التعاوني ((Learning Cycleأثر استخدام استراتيجيتي دورة التعمم 
 في إكساب طالبات الصف الخامس العممي المفاهيم الفيزيائية 
 وتنمية مهارات  عمميات العمم لديهن وميمهن نحو مادة الفيزياء

 أ.م.د. عبدالرزاق عيادة محمد

           Route Educational and Social Science Journal    

918        Volume 5(6), April 2018 

  

 

 الفصل االول
 مشكلة البحث :

من خبلؿ خربة الباحث الطويلة يف التعليم اليت تزيد عن الثبلثػٌن عامػاً ومػن خػبلؿ لقائػو بػاألخوة ادلدرسػٌن مػن نفػس االختصػا  وبػاألخوة 
من األشراؼ االختصا  يف مادة الفيزياء وكذلك من خبلؿ زيارتو دلدرسي الفيزياء يف قسم العلـو حبكم عملو كرئيس لقسم العلـو والتحاور 

فقوا على أف ىناؾ ضعفاً ظاىراً يف اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية وضعف يف مهارات عملية العلم لديهن وميبًل قليبًل ضلو مػادة الفيزيػاء معهم ات
 لدى طالبات الصف اخلامس العلمي . 

 دراسة .  ومساعلة من الباحث باعتباره مدرساً ذلذه ادلادة يف البحث عن حل ىذه ادلشكلة , فقد قاـ بأجراء ىذه ال  
 ؽلكن صياغة مشكلة البحث بالسؤاؿ اآليت:عليو  

مػػا أثػػر اسػػتخداـ اسػػرتاتيجييت دورة الػػتعلم والػػتعلم التعػػاوين يف إكسػػاب طالبػػات الصػػف اخلػػامس العلمػػي ادلفػػاىيم الفيزيائيػػة وتنميػػة مهػػارات 
 عمليات العلم لديهن وميلهن ضلو الفيزياء ؟ 
 البحث اآلتية :وتتفرع من السؤاؿ الرئيسي ىذا أسئلة 

 ما ادلفاىيم الفيزيائية وعمليات العلم البلزمة لطالبات الصف اخلامس العلمي ؟  -1
 ما اثر استخداـ كل من دورة التعلم والتعلم التعاوين يف اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية لدى طالبات الصف اخلامس العلمي ؟  -2
 تنمية مهارات عمليات العلم لدى طالبات الصف اخلامس العلمي ؟ ما اثر استخداـ كل من دورة التعلم والتعلم التعاوين يف  -3
 ما اثر استخداـ كل من دورة التعلم والتعلم التعاوين يف سبنية ادليوؿ ضلو الفيزياء ؟  -4

 أىمية البحث :  
 يكتسب البحث احلارل أعليتو من اآليت : 

يسػػػػتفيد مػػػػن ىػػػػذه الدراسػػػػة كػػػػل مػػػػن: أ.واضػػػػعي منػػػػاىج الفيزيػػػػاء دلرحلػػػػة اخلػػػػامس العلمػػػػي, ب.مػػػػؤلفي كتػػػػب الفيزيػػػػاء ادلدرسػػػػية,  -1
 ج.ادلدرسٌن وادلشرفٌن من ذوي االختصا , د. واضعي برامج إعداد وتدريب مدرسي الفيزياء . 

 دورة التعلم والتعلم التعاوين. تزويد مدرسي الفيزياء بدليل يوضح ذلم كيفية تدريس الفيزياء بطريقة  2-
 قد تفيد نتائجو الباحثٌن وطلبة الدراسات العليا لبحوث مستقبلية الحقة .   3-
أعلية ادلرحلة اإلعدادية ألهنا من أىم مراحل ظلػو الفػرد , وربقيػض نضػجو الكامػل وتكػوين ميػوؿ الطلبػة فتعمػل علػى هتيئػتهم لبلنتقػاؿ إذل  4-

 ادلرحلة اجلامعية .
 فروض البحث :  

 للتحقض من أىداؼ البحث صاغ الباحث الفرضيات الرئيسية اآلتية :  
( بػػػٌن متوسػػػطات درجػػػات الطالبػػػات يف اختبػػػار اكتسػػػاب ادلفػػػاىيم 0.05توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة  ال  1-

 الفيزيائية لدى رلموعات البحث الثبلث . 
( بػٌن متوسػطات درجػات الطالبػات يف اختبػار مهػارات عمليػات العلػم 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى داللػة   2-

 لدى رلموعات البحث الثبلث.
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( بػٌن متوسػطات درجػات الطالبػات يف مقيػاس ادليػل ضلػو الفيزيػاء لػدى 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى داللػة   3-
 موعات البحث الثبلث.رل

 يتحدد البحث احلارل بػ : حدود البحث :  
ادلنهج ادلنفذ يف الصف اخلامس العلمي يف مجهورية -2طالبات الصف اخلامس العلمي يف ادلدارس اإلعدادية والثانوية يف مدينة بعقوبة,  1-

- يقتصر استخداـ طريقة دورة التعلم ذو ادلراحل الثبلث,-4نتائج ىذا البحث مرتبطة بزماف ومكاف إجرائو ورلموعة الدراسة, -3العراؽ, 
 يقتصر استخداـ مهارات عمليات العلم األساسية دوف التكاملية .  5

 تحديد المصطلحات :  
"ىيكل أو سلطط تنظيمي مبتكر , يساعد على وضع اسرتاتيجية تعليمية ( : 2005)الشطناوي ، عرفها  أواًل : استراتيجية دورة التعلم:

 (1 تركز على بناء ادلتعلم للمفاىيم العلمية , وتساعد ادلعلم على التخطيط للدرس وتزوده بآلية للتعليم" 
طريقػػة تػػدريس معرفيػػة بنائيػػة قائمػػة علػػى مبػػادئ نظريػػة بياجيػػو يف النمػػو ادلعػػريف يسػػًن وفػػض ثبلثػػة اطػػوار : التعريــا ارارا ــي لــدورة الــتعلم: 
, وتقدؽلو, وتطبيقو.   اكتشاؼ ادلفهـو

"إعػداد الطػبلب حبيػث يعملػوف مػع بعضػهم الػبع  داخػل : Johnson & Johnson , 2000)) ثانيـاً : الـتعلم التعـاوني : هرفـو
كل منهم اآلخر يف ربقيض ىدؼ تعليمي مشرتؾ ووصوؿ مجيع أفراد اجملموعػة إذل مسػتوى اإلتقػاف ويػتم تقػوء أداء   رلموعات صغًنة ويساعد

    . (2 رلموعة من الطبلب وفض زلكات موضوعة مسبقاً"
التجريبيػة إذل رلموعػػات طريقػة تػدريس تقسػم فيهػا طالبػات الصػف اخلػامس العلمػي يف اجملموعػة التعريـا ارارا ـي للـتعلم التعـاوني  :نـو : 

( طالبػات مػػن أجػػل ربقيػػض ىػػدؼ تعليمػػي 6صػغًنة غػػًن متجانسػػة يف الػػذكاء والتحصػػيل والقػػدرات ادلختلفػة حبيػػث تتكػػوف كػػل رلموعػػة مػػن  
 مشرتؾ . 

كتساب باآليت ؽلكن االستدالؿ على ربصيل ادلتعلم للمفهـو من خبلؿ اكتسابو ادلفهـو . عليو ؽلكن تعريف اال ثالثًا : اكتساب المفهوم : 
 : 

بأنػػو تشػػكيل ترابطػػات تشػػابكية جديػػدة , فػػإذا مػػا كانػػط ادلػػدخبلت غػػًن مرتابطػػة فسػػتكوف فقػػط ترابطػػات ( :2004هرفــو : )الســلطي ، 
 . (3 ضعيفة , وأما إذا كانط ادلدخبلت مألوفة فستقوي الرتابطات ادلثارة , وتعتمد تكوين الرتابطات بشكل كبًن على اخلربة السابقة 

"قػػدرة الطالبػة يف الصػف اخلػامس العلمػي وكفاءهتػػا يف تػذكر واسػتيعاب وتطبيػض ادلفػاىيم الفيزيائيػػة التعريـا ارارا ـي الكتسـاب المفهـوم : 

                                                           
1
ية ، الجامعة الهاشم ،الشطناوي، عصام سليمان  ،2005أثر التدريس وفق نموذجين للتعلم البنائي في تحصيل طالب الصف التاسع في الرياضيات ،  - 

  .رسالة ماجستير غير منشورة 

2, Cooperative Learning Methods: Ameta – Analysis, 2000 , Johnson D.W and Johnson,. 

 www . imi , ir /tadhir/tadbir/138/article 1381 , 1 , asp . 59k . 

 , دار ادلسًنة , للنشر والتوزيع, عماف. 1, ناديا مسيح ,  ط2004,  التعلم ادلستند إذل الدماغ السلطي - 3
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 وتقاس دبقدار استجابتها على فقرات اختبار ادلفاىيم الفيزيائية ادلعد من قبل الباحث" . 
رلموعة من القدرات والعمليات العقلية اخلاصة البلزمة لتطبيض ىي ( : 2010يتون ، هرفها : هرفها : )ز را عاً : مهارات همليات العلم :

 (1 طرؽ العلم والتفكًن العلمي بشكل صحيح 
ارسػها طالبػات الصػف اخلػامس العلمػي, علػى شػكل نشػاط سبرلموعػة مػن العمليػات األساسػية , التعريا ارارا ي لعمليـات العلـم : ىـي 

عقلي وفقاً للمنهجية العلمية عند التفكًن يف حل مشكلة ,أو معاجلة معلومة فيزيائية معينة تظهر على شكل مهارات, كادلبلحظة والتصنيف 
عليهػػا مػػن خػػبلؿ اسػػتجابتهنر علػػى فقػػرات اختبػػار واالسػػتنتاج والتنبػػؤ واالسػػتدالؿ واسػػتخداـ األرقػػاـ والعبلقػػات الزمانيػػة وادلكانيػػة, ويسػػتدؿ 

 مهارات عمليات العلم ادلعد ألغراض البحث . 
  (2 اىتمامات الفرد وارتباطو ارتباطاً قوياً يف رلاؿ معٌن من اجملاالت العلمية ( : 2003هرفو : )شحاتة والنجار ، خامساً : الميل :

ىي احلالة االنفعالية والوجدانية اليت تعرب فيها طالبة الصف اخلامس العلمي عن موقفها ورأيها من التعريا ارارا ي للميل نحو الفيزياء : 
 مادة الفيزياء , وتطبيقها يف احلياة العملية , ويقاس من خبلؿ استجابتها لفقرات مقياس ادليل ضلو الفيزياء ادلعد ألغراض البحث . 

 الفصل الثاني
 ارطار النظري

 ر البنا ي الكتساب المعرفة: التصو   -اواًل 
تعد البنائية, نظرية ادلعرفة منذ زمػن طويػل, وادلنظػر احلػديث والوحيػد الػذي حػاوؿ تركيػب ىػذه األفكػار ادلتعػددة يف نظريػة متكاملػة  

 . (3 لدى األطفاؿوشاملة ىو العادل بياجيو, إذ قاـ بتوحيد الفلسفة وعلم النفس لتحويل انتباه الناس إذل االىتماـ بالتفكًن والذكاء 
 المراحل النما ية المعرفية . 

 ويرى بياجيو أّف ىناؾ ثبلث عمليات متسلسلة ىي ادلسؤولة عن تكوين ادلعرفة عند االنساف ىي: 
 ويعين القياـ باستجابة سبض القياـ هبا حوؿ ظاىرة ما , شلا يؤدي إذل فقداف التوازف التمثيل :  -1
 وتعين تعديل االستجابة اليت أصدرىا الفرد يف عملية التمثيل .  المواءمة: -2
 (4  تعد قدرة التنظيم نزعة فطرية تولد لدى األفراد وحبيث سبكنهم من تنظيم خرباهتم وعملياهتم ادلعرفية يف بىن معرفيػة  نفسػيةالتنظيم :  -3
. 

 فلسفة التعلم النشط : ثانيا: 
: ىو اذباه يؤكد على استثمار وجود ادلتعلم بوصفو زلور العملية التعليمية من ىنا يربز دور االىتماـ بالنشاط الذي يؤديو  التعلم النشط - أ

ادلػػػتعلم فػػػادلتعلم مشػػػارؾ نشػػػط, حيػػػث يقػػػـو ادلتعلمػػػوف بأنشػػػػطة عػػػدة تتصػػػل بادلػػػادة ادلتعلمػػػة مثػػػل االشػػػرتاؾ يف ادلناقشػػػات, التجريػػػػب, 

                                                           
 ., دار الشروؽ , عماف  1طزيتوف , عايش زلمود ,  ,2010االذباىات العادلية ادلعاصرة يف مناىج العلـو وتدريسها , - 1
  .رية اللبنانية , القاىرةادلص , الدار 1شحاتو , حسن والنجار زينب , ط, 2003معجم ادلصطلحات الرتبوية والنفسية ,  - 2
 .جامعة الًنموؾ , أربد , األردف , دار ادلسًنة للنشر والتوزيع والطباعة , 1خطايبة , عبد اهلل زلمد ,  ط,  2005,تعليم العلـو للجميع - 3
 .للنشر والتوزيع , عماف , األردف, جامعة مؤتة , كلية العلـو الرتبوية, دار الشروؽ  1الزغلوؿ , عماد , , ط, 2003, نظريات التعلم - 4
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 . (1 ادلقارنات
 :أسس التعلم النشط -ب
استخداـ -4تنوع مصادر التعلم,-3اشرتاؾ التبلميذ يف ربديد األىداؼ التعليمية, -2ختيار نظاـ العمل وقواعده, اشرتاؾ التبلميذ يف ا –1

ع االذباىػات بػٌن إتاحػة التواصػل بػٌن مجيػ-6اعتماد التبلميذ على تقوء أنفسهم وزمبلئهم, -5اسرتاتيجيات التدريس ادلرتكزة حوؿ التلميذ, 
 . (2)السماح للتبلميذ باإلدارة الذاتية-7ادلتعلم وادلعلمٌن 

 .(3 دورة التعلم والتعلم التعاوينطرا ق تدريس التعلم النشط: ومنها:  -ج
 ثالثًا: استراتيجية دورة التعلم : 

ظهرت اسرتاتيجية دورة التعلم يف الواليات ادلتحدة األمريكية وتعد إحدى طرائض التدريس اليت تستمد أصوذلا وإطارىا النظري مػن  
 .(4  (Karplus)وكاربلس  (Atckin)نظرية بياجيو يف النمو ادلعريف, ويرجع الفضل يف تصميمها إذل كل من أتكن 

الكثًن من ادلراجع توصل الباحث اذل اف انواع دورة التعلم ىي: دورة التعلم ثبلثية ادلراحل, دورة التعلم أنواع دورة التعلم / بعد االطبلع على 
 . (5 رباعية ادلراحل, دورة التعلم مخاسية ادلراحل, دورة التعلم سداسية ادلراحل, ورة التعلم سباعية ادلراحل

الذباىات ترى اف دورة التعلم تتكوف من سػط مراحػل ولكػن يف مضػموهنا ( اذل انو على الرغم من أف ىناؾ بع  ا2001واشار الصادؽ  
    ذبزء للمراحل الثبلث وىي: 

  Concept Exploration Phaseمرحلة اكتشاف المفهوم :  -1
الذاتيػػة ويقػػرتح يػػتم يف ىػػذه ادلرحلػػة مجػػع البيانػػات مػػن الطلبػػة حػػوؿ ادلفهػػـو مػػن خػػبلؿ طػػرح ادلػػدرس بعػػ  األسػػئلة, إذ يػػتعلم الطلبػػة خبػػرباهتم 

ألفكػار ادلدرس األنشطة اليت تقـو على تذكر اخلربة احلسية القدؽلة واالنتقاؿ فيها إذل اخلربة احلسية اجلديدة ومن خبلؿ األنشطة يتوصل إذل ا
ديػدة الػيت تثػًنىم معرفيػاً اجلديدة ويعتمد ادلتعلم على ادلبلحظة والقياس والتجريب. وتبدأ ىذه ادلرحلة بتفاعل الطلبة مػع اخلػربات وادلواقػف اجل

وتثًن لديهم تساؤالت قد يصعب عليهم اإلجابة عنها, ومن مث يقوموف باألنشطة الفردية أو اجلماعية ومجع البيانات وادلعلومات للبحث عن 
  . (6 إجابة لتساؤالهتم واكتشاؼ أشياء وأفكار وعبلقات جديدة دل تكن معروفة لديهم من قبل

إعطػػاء التعليمػػات دوف أف يشػػرح ذلػػم ادلفهػػـو ادلػػراد التوصػػل إليػػو وىػػذه ادلرحلػػة تقابػػل مرحلػػة التمثيػػل عنػػد  ويقتصػػر دور ادلػػدرس يف 

                                                           
1
 - www . slideboom . com / presentation . 

2
 - nep school org / items . asp?site – id=28. 

3
 - sidigamal . yoo7 . com / 115.montada . 

4
   .، دار الفكر العربي ، القاهرة  1الصادق ، إسماعيل محمد األمين محمد ، ط ، 2001، الرياضيات نظريات وتطبيقاتطرق تدريس  - 

 نفس ادلصدر السابض.  - 5
 , مصدر سبض ذكره. 1002الصادؽ,  - 6
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 . (1  بياجيو. حيث اف الطالب يف هناية ىذه ادلرحلة يصل إذل حالة من فقداف االتزاف ادلعريف نتيجة التساؤالت اليت تتولد لديو
  Concept Introduction Phaseمرحلة تقديم المفهوم :  -2

(, كأسػاس لتعمػيم ادلفهػـو , ويطلػب مػ ن ويف ىذه ادلرحلة تستخدـ اخلربات اليت ؽلارسػها ادلػتعلم يف ادلرحلػة السػابقة  مرحلػة اكتشػاؼ ادلفهػـو
الطلبػة بػادلفهـو  ادلتعلمٌن اف ػلددوا العبلقة بٌن مفاىيم ادلادة التعليمية بأنفسهم مػع تػدخل أو توجيػو مػن ادلػدرس. وتبػدأ ىػذه ادلرحلػة بتزويػد

علم أو ادلرتبط بادلواقف واخلربات اجلديدة إذا دل يتمكنوا من التوصل إذل صياغة مقبولة بأنفسهم, وؽلكن أف يقدـ ادلفهػـو اجلديػد بواسػطة ادلػت
حلػة الشػرح والتفسػًن. الكتاب ادلدرسي أو شريط تسجيل أو فيلم تعليمي, وأحياناً يطلض على ىذه ادلرحلة مرحلة االخرتاع أو االبتكػار أو مر 

إذ يتم تقدء تعريف للمفهـو اخلا  بالدرس من خبلؿ ادلعلومات اليت مجعط بادلرحلة األوذل ويصاغ التعريف بلغة مناسبة ومنظمة, وتعرض 
 . (2 الصياغة النهائية عند هناية ادلرحلة ويشرتؾ ادلدرس والطلبة يف وضع الصياغة

  Concept Application Phaseمرحلة تطبيق المفهوم :  -3
وغلب على ادلدرس يف ىذه ادلرحلة, إعطاء الطػبلب وقتػاً كافيػاً ليطبقػوا كػل مػا تعلمػوه, وكػذلك إعطػاؤىم الفرصػة لينػاقش بعضػهم  

بعضاً, وكذلك ػلاوؿ الكشف عن الصعوبات اليت تعرتضهم يف تعلم ادلفهـو ويساعدىم للتغلب على ىذه الصعوبات دبا يعينهم على انتقاؿ 
التعلم إذل مواقف جديدة, وعلى التأكد مػن صػحة ادلعلومػات وزلاكمتهػا عمليػاً, وإذل كيفيػة الػربط بػٌن مػا يتعلمونػو داخػل ادلدرسػة وبػٌن  أثر

مصػطلح التوسػع يف الفكػرة ألنػو يطبػض ادلفهػـو أثنػاء ىػذه   Marek & Methvenتطبيض ذلك يف حياهتم العملية. واسػتخدـ كػل مػن 
ويتوسع يف استخدامو ألنشطة سلتلفة وتصميم ذبارب جديدة وربتاج إذل مبلحظات وتفسًنات وتنبؤات وقياسات  ادلرحلة يف مواقف جديدة

 . (3 وبناء ظلاذج
 :(4 ( اآليت 1( فقد عرب عن مراحل دورة التعلم بالشكل   2001ونقبًل عن  الصادؽ , 

 ( مراحل دورة التعلم 1شكل ) 
 
 
 

 
  

 خطوات تنفيذ الدرس طبقاً لمراحل دورة التعلم ىي : 
أْف يقـو ادلدرس يف ضوء خربتو السابقة بصياغة بع  ادلشكبلت والصعوبات, اليت ستتضمنها أنشطة كل مرحلة من مراحل دورة  .1

                                                           
 , مصدر سبض ذكره. 1004خطايبا,  - 1
 .النشر والتوزيع , عماف, دار الفكر للطباعة و 2وعفاؼ الكسواين , , طالبكري , أمل , 2002,أساليب تعليم العلـو والرياضيات  - 2
 جاسم , صاحل عبد اهلل , جامعة الكويط , كلية الرتبية , رللة رسالة اخلليج العريب , 2000,كويطفاعلية استخداـ دائرة التعلم يف ربصيل العلـو لدى تبلميذ الصف األوؿ ادلتوسط بدولة ال - 3

 . 80, العدد 
 , مصدر سبض ذكره. 1002الصادؽ,  - 4
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أف يتخطػػى مػػا  الػػتعلم , علػػى أف يضػػع ادلػػدرس يف اعتبػػاره يف أثنػػاء ذلػػك أف يكػػوف مػػا لػػدى الطالػػب مػػن قػػدرات عقليػػة سبكنػػو مػػن
أْف يكتب -3يقـو ادلدرس بتحديد ادلفهـو خبلؿ شلارستو لتلك األنشطة, -2يواجهو من ربديات خبلؿ شلارستو لتلك األنشطة, 

ادلدرس قائمة بكل ما ؽلكن توفًنه من اخلربات احملسوسة, ذات العبلقة الوثيقػة بػادلفهـو الػذي سػبض ربديػده, علػى أْف ربتػوي تلػك 
خلربات احلسية, اليت يتوقػع ادلػدرس مػن طلبتػو التفاعػل معهػا بطريقػة معقولػة إذل جانػب تلػك األنشػطة ذات الصػلة القائمة , على ا

وبعد االنتهػاء مػن اخلطػوة السػابقة يكػوف ادلػدرس بصػدد اإلعػداد دلرحلػة الكشػف, وعليػو اختيػار -4ادلباشرة بادلفهـو ادلراد تقدؽلو, 
ل( والوثيقة الصلة بادلضػموف والػيت ؽلكػن توفًنىػا يف الفصػل الدراسػي مث يتػيح لطلبتػو وقتػاً اخلربات احلسية ادلتباينة  من حيث الشك

مناسػػباً ليقومػػوا بأنشػػطة مرحلػػة الكشػػف حبريػػة سبكػػنهم مػػن بلػػوغ ىػػذه ادلرحلػػة والػػيت إذا مػػا اصلػػزت بصػػورة معقولػػة , فإهنػػا تػػؤدي إذل 
ر التخطيط ألنشطة مرحلة تقدء ادلفهـو وعلػى ادلػدرس اف يعػد مػا ويأيت بعد ذلك دو -5ادلزيد من البحث عن الظواىر ادلختلفة, 

علػػى -6قػػاـ بػػو مػػن أنشػػطة خػػبلؿ مرحلػػة الكشػػف أساسػػاً لبلػػوغ صػػياغة ادلفهػػـو ادلػػراد تقدؽلػػو مػػن خػػبلؿ مناقشػػتو مػػع الطػػبلب, 
لبة معها تطبيقاً مباشراً دلفهـو ادلدرس أْف ؼلطط ألنشطة مرحلة التطبيض , فيضمنها رلموعة من اخلربات احلسية اليت يعد تفاعل الط

 .  (1 التعلم
 من األمور التي يجب مراهاتها هند التدريس وفقاً لطريقة دورة التعلم: 

 للتدريس على وفض طريقة دورة التعلم غلب على ادلدرس إتباع األمور اآلتية : 
وغلب أْف ربتػوي كػل رلموعػة علػى طلبػة ذوي  تقسيم الطلبة إذل رلموعات ويفضل أال يقل عدد الطلبة يف كل رلموعة عن مخسة , -1

إعداد سجبلت النشاط مسبقاً وأْف -3إعداد الوسائل التعليمية واألدوات اخلاصة بكل درس مسبقاً, -2مستويات ربصيل متباينة, 
 . (2  تكوف األسئلة وادلبلحظات ادلدونة هبا مناسبة لسن الطلبة

 را عًا: استراتيجية التعلم التعاوني: 
 سرتاتيجية التعلم التعاوين إحدى االسرتاتيجيات احلديثة نسبياً اليت اىتمط بتحسٌن نوعية التعلم لدى الطالب , ويتيح لو التفاعل بينووتعد ا

ات وبٌن زمبلئو , شلا يؤدي إذل ادلشاركة اإلغلابية الفعالة من جانبو , وبذلك يتحوؿ من متلض سليب إذل عضو فعاؿ مشارؾ وإغلايب يف رلموع
 . (3 تعلم التعاوينال

 من مزايا التعلم التعاوني : 
 يشًن الرتبويوف إذل عدد من الفوائد وادلزايا اليت يتمتع هبا التعلم التعاوين عن غًنه من طرؽ واسرتاتيجيات التدريس منها:  

ت التعاونيػة , والعمػل بػروح تنميػة ادلهػارا-3ربسٌن مهارات االتصاؿ , ومهارات التعبًن اللغويػة, -2ازدياد التحصيل األكادؽلي,  -1
تضػػػييض الفجػػػوة بػػػٌن الطلبػػػة ادلتفػػػوقٌن -5ربسػػػٌن مهػػػارات التفكػػػًن العلمػػػي , والتفكػػػًن الناقػػػد , والتفكػػػًن االبتكػػػاري,-4الفريػػػض, 

 زيػادة دافعيػة الطػبلب للػتعلم نظػراً -6وادلتوسطٌن من خبلؿ اشرتاكهم وتفاعلهم معاً يف عملية التعلػيم والػتعلم , وتبػادؿ اخلػربات,
                                                           

 , مصدر سبض ذكره. 1000جاسم,  - 1
 , مصدر سبض ذكره. 1002الصادؽ,  - 2
3
، المجلدد الحدادي  مجلدة التربيدة العلميدةنوال ، حامدد ياسدين ، هالدة طدش نجد  ، ،  2008واقع استخدام مشرفات ومعلمات العلوم لالستراتيجيات التدريسية ، - 

 عشر، العدد األول ، القاهرة ،. 
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 . (1 دلشاركتهم الفعلية يف التدريس 
 من مبادئ التعلم التعاوني : 

يوجد عدد مػن ادلبػادئ األساسػية الػيت غلػب أف يرشػحها ادلعلػم ويؤكػدىا حػأل تتحقػض األىػداؼ ادلرجػوة مػن الػتعلم التعػاوين. وػلػدد الرتبويػوف 
 ىذه ادلبادئ فيما يلي:

 (Positive Interdependence):  االهتماد اريجا ي المتبادل -1
عل وتعين أف يعمل أعضاء اجملموعة معاً إلكماؿ عمل معٌن, ولذلك ينبغي أف يتواجد االعتماد اإلغلايب ادلتبادؿ يف كل درس تعاوين؛ ألنو غل

دلػػادة ويػػتم تػػدعيم أفػػراد اجملموعػػة يػػدركوف أهنػػم أمػػاـ مسػػؤوليتٌن: تعلػػم ادلػػادة احملػػددة ذلػػم, التأكػػد مػػن أف كػػل أعضػػاء اجملموعػػة تعلمػػوا تلػػك ا
 االعتماد اإلغلايب من خبلؿ ادلكافآت اجلماعية 

 (Face to Face Primitive Interaction)التفاهل المعزز واهاً لواو:  -2
 غلب على ادلعلم أف يكفل تفاعل الطبلب مع بعضهم البع .

 (Individual and Gro Accountability)المسؤولية الفردية والجماهية :  -3 
 . (2  أف اجملموعة ككل مسؤولة عن ربقيض أىدافها بنفس القدر الذي يكوف فيو كل عضو مسؤوؿ عن تعلمو دبعىن

 من استراتيجيات التعلم التعاوني : 
 وتطبيقاً لعناصر التعلم التعاوين وضعط عدة اسرتاتيجيات سلتلفة لو وىي: 
 Jigsaw)استراتيجية  -4. (5 االستراتيجية البنيوية :  -3.(4 استراتيجية فرق التحصيل :  -2.  (3 االستراتيجية التكاملية :  -1

. ولقد اختار الباحث ىذه االسػرتاتيجية لتػدريس طػبلب (7 :  (Learning togther)إستراتيجية التعلم معاً :  -5. (6 :  (2 –
  اجملموعة التجريبية من بٌن االسرتاتيجيات ألسباب عدة منها :

 . (8 ىذه االسرتاتيجية أكثر اتساقاً من الناحية اإلنسانية يف الرتبية , وكانط موضع اىتماـ علم النفس التطويري االجتماعي -1
                                                           

1
 - Promoting cooperative Learning in science Education and Mathematics Education : A Malaysian perspective , 2007 

Zakaria , E, & Iksan , Z.. Eurasia Journal of Mathematics science and Technology Education . 3(1).    

2 - Webb , 2002 
 ., دار وائل للطباعة والنشر , عماف 1نبيل أمحد عبد اذلادي , ط,  2000, ظلاذج تربوية تعليمية معاصرة - 3
 .ر اخلليج للنشر والتوزيع, دا 1أبو سرحاف , عطية عودة , ط,  2000دراسات يف أساليب تدريس الرتبية االجتماعية والوطنية ,  - 4
5
   .القاهرة ، دار الفكر العربيةمحمد رضا البغدادي ،  ، 2003، العلوم وفلسفة التربية العلميةتاريخ  - 

رسالة ماجستًن غًن منشورة , كلية ادلعلمٌن ,  السعدي , رفاه عزيز كرء ,,  2002,ادلتوسط وربصيلهن الدراسي أثر استخداـ التعلم التعاوين دلعاجلة األخطاء الرياضية لطالبات الصف الثاين - 6
 اجلامعة ادلستنصرية ,.

عفراء صربي زلمد , رسالة ماجستًن غًن منشورة ,  , 2005أثر استخداـ التعلم التعاوين يف القدرة على حل ادلسائل الكيميائية واستبقائها لدى طالبات الصف الرابع العاـ , السامرائي , - 7
 .ية األساسيةكلية الرتب  –اذل العراؽ , جامعة دي

ادلعلمٌن ,  السعدي , رفاه عزيز كرء , رسالة ماجستًن غًن منشورة , كلية , 2002أثر استخداـ التعلم التعاوين دلعاجلة األخطاء الرياضية لطالبات الصف الثاين ادلتوسط وربصيلهن الدراسي , - 8
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تبٌن أّف تأثًن طػرؽ الػتعلم التعػاوين أعلػى مػن طػرؽ الػتعلم التنافسػي والفػردي يف التحصػيل وأكػرب ىػذه التػأثًنات يعػود إذل طريقػة  الػتعلم  -2
 . (1 معاً( 

 إّف دور ادلعلم يف التعلم التعاوين يتحدد دبا يأيت: دور المعلم في التعلم التعاوني: 
ربديد األىداؼ التعليمية ادلتوخاة , فهو يقسم التبلميذ إذل رلموعات , ويتعاوف مع ىذه اجملموعات يف تنظيم غرفة الصف , ويقدـ ذلم -1

يقػود تقػوء -3التجوؿ بٌن اجملموعػات وإرشػادىم ومراقبػة سػلوؾ الطلبػة, -2األكادؽلية ادلطلوبة, ادلواد التعليمية ادلخططة , ويشرح ذلم ادلهاـ 
 . (2 ػلفظ النظاـ ويفرض اذلدوء البلـز للتعلم التعاوين-4نوعية التعليم وكميتو ومدى مشاركة أعضاء كل رلموعة, 

 دور المتعلم في التعلم التعاوني : 
ادلشػػػاركة يف اختيػػػار -3مجػػػع البيانػػػات وادلعلومػػػات وتنظيمهػػػا,-2إجابػػػات لؤلسػػػئلة, التعػػػاوف مػػػع زمبلئػػػو يف البحػػػث عػػػن  -1

شلارسػػػػة االستقصػػػػاء -5تنشػػػػيط اخلػػػػربات السػػػػابقة وربطهػػػػا بػػػػاخلربات وادلواقػػػػف اجلديػػػػدة,-4وزبطػػػػيط األنشػػػػطة التعاونيػػػػة,
ليػػة حبيػػث يفهمهػػا اآلخػػروف تعبػػًنه عػػن الفكػػرة بوضػػوح وبفاع-7ادلشػػاركة يف التقػػوء الػػذايت والتقػػوء اجلمػػاعي,-6العلمػػي,
التخلي عن األنانية والتحيز وتقػدير جهػود -9حل اخلبلفات بٌن األفراد وما قد ػلدث بينهم من سوء تفاىم,-8بسهولة,
 .  (3 االستفادة من إسهامات زمبلئو-10اآلخرين,

 خامسًا: اكتساب المفاىيم العلمية : 
تعد ادلفاىيم من أساسيات ادلعرفة اليت غلب تأكيدىا دلواجهػة التوسػع السػريع يف ادلعرفػة , كمػا أّف التعػرؼ علػى ادلفػاىيم األساسػية  

ادة يف أي رلاؿ من رلاالت العلـو يعد أفضل طريض لتعريف ذلك اجملاؿ, وأّف ادلفاىيم تساعد ادلػتعلم علػى أْف يػرى أفاقػاً أوسػع ينػتج عنهػا زيػ
, وذلػك كػرد فعػل يف قدر  تو على التفكػًن , لػذا أصػبح تػدريس ادلفػاىيم العلميػة وتكوينهػا لػدى الطلبػة وتنميتهػا ىػدفاً رئيسػاً يف تػدريس العلػـو

إنػػو ؽلكػن دلعلػػم العلػػـو أف يسػتخدـ وسػػائل وأسػػاليب عديػػدة : 2001يــرز زيتــون، لؤلسػلوب التدريسػػي الػػذي يعتمػد علػػى احلفػػظ األصػم. 
لػدى ادلتعلمػػٌن أو يسػتدؿ هبػا علػى صػحة تكػػوين ادلفهػـو وبنائػو ومػن ىػذه الوسػػائل واألسػاليب التقوؽليػة الػيت تقػػيس لقيػاس اكتسػاب ادلفهػـو 
 قدرة ادلتعلم على ما يأيت:

 اكتشاؼ ادلفهـو من خبلؿ تطبيض عمليات االكتساب الثبلثة  التمييز , والتصنيف , والتعميم( حيث ؽلثل : -1
( , والعناصػر  -أ ادلختلفػة التمييز : يقصد بو قدرة الفرد ادلتعلم على أف ؽليػز بػٌن العناصػر أو األفػراد ادلتشػاهبة مثػل  األمثلػة اإلغلابيػة للمفهػـو

بلقات, التصنيف : ويقصد بو قدرة الفرد ادلتعلم على تنظيم ادلعلومات وتصنيفها وذلك من خبلؿ الشبو, وإغلاد الع - األمثلة السلبية(. ب
التعمػػيم : وىػػو توصػػل الفػػرد ادلػػتعلم إذل مبػػدأ عػػاـ أو قاعػػدة عامػػة ذلػػا صػػفة  -أو الصػػفات ادلشػػرتكة بػػٌن العناصػػر, أو ادلواقػػف ادلختلفػػة. ج

 الشموؿ أو التعميم إذ يتمكن الفرد هبا تعميم ادلفهـو على مواقف أخرى . 
2-  , تفسًن ادلبلحظات -4تعلمية جديدة,  –ادلفهـو يف مواقف تعليمية تطبيض -3قدرة ادلتعلم على ربديد الداللة اللفظية للمفهـو

                                                           
1
- Cooperative Learning Methods , 2000 , - Johnson D.W and Johnson ,: Ameta – Analysis . 

 .ر اخلليج للنشر والتوزيع, دا 1أبو سرحاف , عطية عودة , ط , 0222دراسات يف أساليب تدريس الرتبية االجتماعية والوطنية , - 2
 .القاىرة , دار الفكر العربيةزلمد رضا البغدادي , , 0222,  تاريخ العلـو وفلسفة الرتبية العلمية - 3
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اسػتخداـ ادلفهػـو يف حػل ادلشػكبلت, -5وادلشاىدات أو األشياء يف البيئة اليت يعيش فيهػا ادلػتعلم وفػض ادلفػاىيم العلميػة ادلتعلمػة,
 . (1 استخداـ ادلفهـو يف استدالالت أو تعميمات أو فرضيات علمية سلتلفة-6

 يات تعلم المفهوم : استراتيج
ومػػن االسػػرتاتيجيات التدريسػػية األخػػرى الػػيت اسػػتخدمط يف تعلػػم ادلفػػاىيم والػػيت أطلػػع عليهػػا الباحػػث ىػػي مػػا يػػأيت: األظلػػوذج التفسػػًني أو 

 . (2 الشارح, دورة التعلم, التعلم التعاوين, ادلواجهة التصويرية, األحداث ادلتناقضة 
بعػػد االطػػبلع علػػى النمػػاذج واالسػػرتاتيجيات التدريسػػية الػػيت ذكػػرت اختػػار الباحػػث االسػػرتاتيجيتٌن  اختيــار اســتراتيجيات البحــث وأســبا و: 

مناسػػبة ىػػاتٌن الطػػريقتٌن دلراحػػل  -الػػتعلم التعػػاوين. وقػػد اختػػار الباحػػث ىػػاتٌن الطػػريقتٌن لؤلسػػباب اآلتيػػة: أ-2دورة الػػتعلم, -1اآلتيتػػٌن: 
دلعرفػة أي الطػريقتٌن أفضػل يف تػدريس  -إمكانيػة تطبيقهمػا علػى طلبػة ادلرحلػة اإلعداديػة  الصػف اخلػامس العلمػي(. ج -تلفػة. بدراسية سل

 ادلفاىيم الفيزيائية خاصة وأّف لكل طريقة ما يربر استخدامها . 
 سادسًا: همليات العلم 

األسباب اليت أدت إذل حدوثها على ىػذا النحػو, وىػو بػذلك تفكػًن  يعد التفكًن العلمي الذي يتم دبقتضاه تفسًن أي ظاىرة بالكشف عن
 .(3 منظم ؽلكن اف يستخدمو الفرد يف حياتو اليومية أو يف أعمالو ادلهنية أو يف عبلقاتو مع العادل احمليط بو

 
 تصنيا همليات العلم : 

 رئيسٌن علا: األساسية وادلتكاملة فضبًل عن تعددت وجهات النظر حوؿ تصنيف عمليات العلم, إال انو ؽلكن تصنيفها يف نوعٌن 
 بع  ادلهارات اليت وردت عند بع  ادلؤلفٌن.

 (Basic scientific Process):  : همليات العلم األساسية1
قػػدرة الفػػرد العقليػػة الػػيت سبكنػػو مػػن اسػػتخداـ حاسػػة أو أكثػػر مػػن حواسػػو يف تفحػػ  شػػيء مػػا أو :  (Observation)المالحظــة :  -ا

حدث ما وتسجيل نتائج ذلك بدقة وموضوعية. وتعد مهارة ادلبلحظة مهارة أساسية الزمة للفرد لتمكنو مػن تعلػم وتطػوير ادلهػارات والطػرؽ 
القيــــاس :  -ب.  (4 ئية الػػػػيت غالبػػػػاً مػػػػا توصػػػػلو إذل اسػػػػتدالالت جديػػػػدة األخػػػػرى , وىػػػػي أيضػػػػاً أساسػػػػية لػػػػو للبػػػػدء بالنشػػػػاطات االستقصػػػػا

(Measurement)  : القدرة على ربديد أدوات القياس ادلناسبة لتقدير الظاىرة موضوع الدراسة تقديراً كمياً واستخدامها بدقة , والقياـ
القدرة على ذبميع األشياء يف رلموعات  فئات( :  (Classification)التصنيا :  -ج. (5 بالعمليات احلسابية ادلرتبطة هبذه القياسات

                                                           
1
 .وم التربوية ، الجامعة األردنية زيتون ، عاي  محمود ، ، كلية العل،  2001،أساليب تدريس العلوم  - 

القريشي , مهدي علوف عبود , أطروحة دكتوراه غًن  ,2000أثر استخداـ ثبلث اسرتاتيجيات لتدريس ادلفاىيم الفيزيائية يف ادليوؿ العلمية والتحصيل واالستبقاء لطلبة الصف الرابع العاـ , - 2
 .رتبية ابن اذليثم , جامعة بغدادمنشورة , كلية ال

  .للنشر والتوزيع , عماف , األردف, اإلصدار األوؿ , دار الثقافة  1غازل , زلمود زلمد , , ط, 0222,التفكًن عند األطفاؿ - 3
4
 .توزيع والطباعة ، عمان ، األردن، دار المسيرة للنشر وال 1علي ، محمد السيد ، ط،  2003التربية العلمية وتدريس العلوم ،  - 

 .للنشر والتوزيع , عماف , األردف, اإلصدار الرابع , دار الشروؽ  0, طزيتوف , عايش زلمود,  0222, أساليب تدريس العلـو - 5
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القػػدرة علػػى معرفػػة أوجػػو االخػػتبلؼ والتشػػابو بػػٌن :  (Comparison)المقارنــة :  -د.   (1 علػػى أسػػاس اخلصػػائ  ادلشػػرتكة الػػيت سبيزىػػا
ىو ظلط التفكًن ادلنطقي الذي ينطلض مػن قواعػد  و :  (Deducting)االستنتاج )االستنباط( :  -ىـ. (2 األشياء أو األحداث أو األماكن

وىػي عمليػة عقليػة يػتم :  (Inducting)االسـتقراء :  -و.(3 كلية ليولػد نتػائج منطقيػة مسػتندة إذل طبيعػة العبلقػة القائمػة بػٌن ادلقػدمات
وىي قدرة الفرد العقلية اليت :  (Inferring)االستدالل :  -ز .(4 فيها االنتقاؿ من اخلا  إذل العاـ ومن اجلزئيات  األمثلة( إذل الكليات

سبكنو من الربط بٌن مبلحظة  مشاىدة( عن شيء ما وبٌن ادلعلومات السابقة لديو للتوصل إذل مسات خافية فيو أو ال تقبل أصبًل ادلبلحظػة 
ذه ادلهػارة علػى قػدرة التبلميػذ علػى وتشػتمل ىػ:  (Prediction)التنبـؤ :  -ح.  (5 ليتسىن لو وضػع التفسػًنات ادلناسػبة لنتػائج ادلبلحظػة

  (6 صياغة ما ؽلكن أْف ػلدث مستقببًل بناء على ادلبلحظات السابقة

 (7 التعبػًن عػن األفكػار وادلبلحظػات والعبلقػات بواسػطة األرقػاـ أكثػر مػن الكلمػات:  (Using Numbers)استخدام األرقام :  -ط
تعػد عمليػة اسػتخداـ عبلقػات ادلكػاف (Using Space / Time Relationship)اسـتخدام هالقـات المكـان والزمـان :  -ي.

التواصـــــــل :  -ك. (8 والزمػػػػػػػاف الطريػػػػػػػض والوسػػػػػػػيلة الػػػػػػػيت سبكػػػػػػػن الفػػػػػػػرد مػػػػػػػن اكتسػػػػػػػاب ادلهػػػػػػػارات الػػػػػػػيت ربقػػػػػػػض لػػػػػػػو وصػػػػػػػف البيئػػػػػػػة وفهمهػػػػػػػا 
(Communication) :الػػيت تسػػاعد األفػػراد علػػى  تبػػادؿ ادلعلومػػات بوسػػائل متنوعػػة, وتعػػرؼ مهػػارات التواصػػل بأهّنػػا الطػػرؽ والوسػػائل

 . (9 توضيح ما لديهم من أفكار لآلخرين
:عمليػػات عقليػػػة متقدمػػة تعتمػػد علػػى عمليػػات العلػػػم (Integrated Science Processes): : همليــات العلــم المتكاملــة 2

 األساسية , ولذا تستخدـ يف مراحل التعليم ادلتأخرة دلا تتطلبو من قدرات عقلية عليا, ذلذا سوؼ ال نتطرؽ اليها يف حبثنا ىذا. 
 سا عًا: الميول العلمية: 

أشػياء ونشػاطات ومػواد دراسػية , ومػا يقومػوف بػو مػن أعمػاؿ ونشػاطات تشًن ادليوؿ العلمية إذل ما يهتم بو األفراد  الطبلب( ويفضلونو من 
زلببػػة إلػػيهم يشػػعروف مػػن خبلذلػػا بقػػدر كبػػًن مػػن احلػػب واالرتيػػاح . وبعبػػارة أخػػرى فهػػي تعػػرب عػػن اىتمامػػات وتنظيمػػات وجدانيػػة ذبعػػل الفػػرد 

بػو , ويشػعر بقػدر مػن االرتيػاح يف شلارسػتو ىػذه األنشػطة, يعطي انتباىاً واىتماماً دلوضوع معٌن , ويشػرتؾ يف أنشػطة عقليػة أو عمليػة تػرتبط 
  ومن مث فإف ادليوؿ سبثل نزعات سلوكية  شخصية( إغلابية ضلو شيء ما أو موضوع ما .ومن موضوعات ادليوؿ. ادليل ضلو بع  ادلواد الدراسية

     .  (10 سوبكالفيزياء أو الكيمياء والرياضيات وغًنىا من ادلواد الدراسية األخرى, وتشغيل احلا

                                                           
 , مصدر سبض ذكره. 1004خطايبا,  - 1
 , مصدر سبض ذكره. 1002علي,  - 2
 , ادلصدر السابض. 1004خطايبا,  - 3
 , ادلصدر السابض. 1002علي,  - 4
 , ادلصدر السابض. 1004خطايبا,  - 5
 , مصدر سبض ذكره. 1002علي,  - 6
 , مصدر سبض ذكره. 1003زيتوف,  - 7
 , ادلصدر السابض. 1002علي,  - 8
 , مصدر سبض ذكره. 1004خطايبا,  - 9

10
   .جامعة طنطا ( الطبعة الثانية ،1حسن حسين زيتون ،سلسلة أصول التدريس ، الكتاب الثاني ، المجلد )،  2001، تصميم التدريس رؤية منظومية - 
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مساعدة الطلبة الكتساب ادليوؿ العلميػة ىػدفاً أساسػياً يف الرتبيػة  -1:تكمن اعلية ادليوؿ العلمية يف عدة امور منهاأىمية الميول العلمية : 
, ذلك أّف تنمية ادليوؿ العلمية وتكوين ميوؿ علمية جديدة ىي من األىداؼ التدريسية لتػدريس العلػ .العلمية وتدريس العلـو تشػكيل  -2ـو

تشػػعر الطالػػب باالرتيػػاح ضلػػو ادليػػل العلمػػي الػػذي  -ادليػػوؿ العلميػػة وتنميتهػػا ذلػػا أعليػػة كبػػًنة يف حيػػاة الطالػػب وتتمثػػل يف مسػػاعدتو دبػػا يػػأيت :أ
يف رسم  تساعد-3هتيئ الطالب الختيار التخص  الذي يناسبو أو يتفض مع ميولو وقابليتو وقدراتو.  -يسعده كما يشعر باالرتياح ضلوه.ب

 . (1 ادلناىج واألنشطة التعليمية ادلناسبة وتنويع األدوات واألجهزة من أجل أْف تغطي حاجات الطلبة ادلختلفة
تتنوع مقاييس ادليوؿ وتتفاوت يف درجة إمكانية االعتماد عليها من حيث الصدؽ والثبات. ومن أجل ذلك اذبو الباحثوف مقاييس الميول : 

األساليب غًن ادلباشرة واليت تعتمػد غالبيتهػا علػى طريقػة االسػتبانة أو االسػتفتاء. وفيػو يسػأؿ ادلفحػو  عمػا ػلػب أو إذل االستعانة بعدد من 
يكػػره مػػن سلتلػػف أنػػواع ادلناشػػط . وكػػذلك ادلوضػػوعات وأنػػواع األشػػخا  الػػذين قػػابلهم يف حياتػػو اليوميػػة. وربػػدد دالالت ىػػذه االختبػػارات 

 .(2 ادلختلفة يف استجاباتوباستخداـ الفروؽ بٌن ىذه ادلهن 
 الفصل الثالث

 ( :2005دراسة السبيل ، )-1دراسات سا قة: 
أجريط ىذه الدراسة يف ادلملكة العربية السعودية دبدينة الريػاض واسػتهدفط التعػرؼ إذل أثػر اسػتخداـ كػل مػن دورة الػتعلم وظلػوذج  

 –التصػػػنيف  -للمفػػػاىيم العلميػػة ومهػػػارات عمليػػػات العلػػػم  ادلبلحظػػػةجانييػػو علػػػى اكتسػػػاب عينػػػة مػػػن تلميػػذات الصػػػف الثالػػػث االبتػػػدائي 
( تلميذة وزعن إذل ثبلث رلموعات متساوية ازبذت اثنتاف منها ذبريبية درسط األوذل طريقة دورة 96االتصاؿ( . تكونط عينة الدراسة من  

قة االعتيادية. وبعد مجع البيانػات وربليلهػا إحصػائياً دلػط التعلم ودرسط الثانية بأظلوذج جانييو, يف حٌن عدت الثالثة ضابطة درسط بالطري
نتائج الدراسة على: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط اكتساب ادلفاىيم العلمية لدى أفراد اجملموعتٌن التجريبيتٌن كل على حػدة 

هػػػارات عمليػػػات العلػػػم  ادلبلحظػػػة, التصػػػنيف, مقارنػػػة بالضػػػابطة ودلصػػػلحة التجػػػريبيتٌن, وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػٌن متوسػػػط م
وفػض االتصاؿ(, لػدى أفػراد اجملمػوعتٌن التجػريبيتٌن مقارنػة بالضػابطة ودلصػلحة التجػريبيتٌن, تفػوؽ اجملموعػة التجريبيػة األوذل الػيت درسػط علػى 

ت عمليػػات العلػػم  ادلبلحظػػة, التصػػنيف, طريقػػة دورة الػػتعلم علػػى اجملموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة الػػيت درسػػط علػػى وفػػض طريقػػة جانييػػو يف مهػػارا
 .  (3 االتصاؿ(, ودلصلحة التجريبية األوذل

أجريػط ىػذه الدراسػة يف سػنغافورة, يهػدؼ ىػذا البحػث إذل التعػرؼ علػى أثػر اسػتخداـ :  (Ho Fui Fong , 2007)دراسـة : -2
( طالبػػاً وقػػد 41ة الثػػاين علمػػي, تكونػػط عينػػة الدراسػػة مػػن  اسػرتاتيجية الػػتعلم التعػػاوين علػػى ربصػػيل الطػػبلب ودافعيػػتهم لػػتعلم الفيزيػػاء دلرحلػػ

( أسابيع, حيػث أجػرى الباحػث اختبػارين قبلػي 8وكانط مدة التجربة   (D.C)استخدمط مواضيع التيار الكهربائي ودوائر التيار ادلستمر 
وبعػػػدي لكػػػل مػػػن االختبػػػار التحصػػػيلي واختبػػػار الدافعيػػػة, حيػػػث مت ربليػػػل البيانػػػات وكانػػػط النتػػػائج لصػػػاحل اجملموعػػػة التجريبيػػػة يف التحصػػػيل 

                                                           
 , مصدر سبض ذكره. 1002زيتوف,  - 1
2
 .نسامي ، محمد ملحم ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، األرد ، 0221، سيكولوجية التعلم والتعليم األسس النظرية والتطبيقية - 

 , 2005,مهارات ادلبلحظة والتصنيف واالتصاؿأثر استخداـ كل من دورة التعلم وظلوذج جانييو على اكتساب عينة من تلميذات الصف الثالث االبتدائي دبدينة الرياض للمفاىيم العلمية و  - 3
 .135-13,   96, أطروحة دكتوراه , العدد رللة رسالة اخلليج العربيةالسبيل , مي عمر , , 
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 .(1 والدافعية
 إرشاد الباحث إذل ادلصادر اخلاصة ببحثو. -1لسابقة بالنقاط اآلتية: وكانط اإلفادة من الدراسات اأواو ارفادة من الدراسات السا قة:

تكػافؤ 4- ربديػد رلموعػة البحػث . -3اإلطبلع على اإلجراءات ادلنهجية اليت سلكها الباحثوف يف دراساهتم لتحسٌن مستوى دراستو, 2-
معرفػػة ادلعاجلػػات اإلحصػػائية الػػيت ػلتاجهػػا -7اختيػػار أدوات البحػػث, 6- اختيػػار التصػػميم التجػػرييب ادلناسػػب . -5أفػػراد رلموعػػة البحػػث, 

 أسلوب عرض النتائج وتفسًنىا . -8البحث, 
 الفصل الرا ع

لتحقيض أىداؼ الدراسة والتحقػض مػن صػحة فرضػياهتا أزبػذ الباحػث عػدداً مػن اإلجػراءات سػوؼ يػتم توضػيحها يف ىػذا ااراءات البحث: 
: التصػػميم التجػػرييب يعػػين " زبطػػيط الظػػروؼ والعوامػػل احمليطػػة بالظػػاىرة الػػيت تدرسػػها : التصــميم التجريبــي أوالً الفصػػل وعلػػى النحػػو اآليت : 

البعػدي  –بطريقة معينة ومبلحظة ما ػلدث". لذا فقد استخدـ الباحث التصميم شػبو التجػرييب ذا الضػبط اجلزئػي ادلتمثػل باالختبػار القبلػي 
 ( . 1عمليات العلم وادليل ضلو الفيزياء وكما موضح يف اجلدوؿ رقم    بالنسبة للمفاىيم الفيزيائية ومهارات

 ( التصميم التجريبي 1الجدول رقم ) 
 االختبار البعدي المتغير التا ع المتغير المستقل االختبار القبلي المجموهة

اكتساب المفاىيم  التجريبية األولى
 الفيزيا ية

 مهارات همليات العلم
 الميل نحو الفيزياء

اكتساب المفاىيم  طريقة دورة التعلم
 الفيزيا ية

 مهارات همليات العلم
 الميل نحو الفيزياء

 اختبار المفاىيم الفيزيا ية
 مهارات همليات العلم
 الميل نحو الفيزياء

 طريقة التعلم التعاوني التجريبية الثانية
 الطريقة االهتيادية الضا طة

 ثانياً : مجتمع البحث وهينتو: 
حدد الباحث رلتمع البحث ادلتمثل بطالبات الصف اخلامس العلمي يف ادلدارس الثانوية واإلعدادية يف قضػاء بعقوبػة مجتمع البحث : -1

 ( مدرسة بٌن إعدادية وثانوية . 20ادلركز/ زلافظة دياذل إذ بلغ عدد تلك ادلدارس  
 هينة البحث :  -2
بنات وثانوية احلرية للبنات وثانوية الفراقد للبنات , لتكوف ميداف البحث بالطريقة القصدية لكوف مت اختيار إعدادية الزىراء للالمدارس :  -أ

 إدارات ىذه ادلدارس أبدت تعاوناً جيداً وتقدء كل ادلساعدات للباحث اليت ػلتاجها عند تنفيذ إجراءات حبثو , ولكوف معظم الطالبات من
 قتصادية واالجتماعية والثقافية . رقعة جغرافية تتقارب فيها مستوياهتن اال

مت اختيار شعبة  أ( من مرحلة اخلامس العلمي لتمثل اجملموعة التجريبية األوذل يف إعدادية الزىراء للبنات , وشعبة  أ( مػن الطالبات :  -ب
حلػػػة اخلػػامس العلمػػػي لتمثػػل اجملموعػػػة مرحلػػة اخلػػامس العلمػػػي لتمثػػل اجملموعػػػة التجريبيػػة الثانيػػػة يف ثانويػػة احلريػػػة للبنػػات , وشػػػعبة  أ( مػػن مر 

                                                           
1-The Effectiveness of cooperative Learning strategy on pupils academic achievement and the motivation to learn in the 
physics classroom, 2007 ,  - Ho Fui Fong , , East view secondary School , Minestery of Education , Singapore .  
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( طالبػػة , 90( طالبػػات أصػػبح عػػدد الطالبػػات  8الضػػابطة يف ثانويػػة الفراقػػد للبنػػات . وبعػػد اسػػتبعاد الطالبػػات الراسػػبات البػػالغ عػػددىن  
جربة , وىذه اخلربة قد تؤثر والسبب يف استبعاد الطالبات الراسبات ىو امتبلكهن خربة سابقة يف موضوع مادة الفيزياء اليت ستدرس أثناء الت

 يف اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية ومن مث دقة النتائج النهائية .
 ثالثاً : إاراءات تكافؤ المجموهات: 

لعوامػل إّف التوزيع العشوائي من شأنو أْف ػلقض التكافؤ بٌن اجملموعات, إال أّف الباحث ارتأى أْف يتأكد من ربقيض ىػذا التكػافؤ والسػيما يف ا
الػذكاء. -3اختبػار ادلفػاىيم الفيزيائيػة القبلػي, -2العمػر الػزمين للطالبػات زلسػوباً باألشػهر, -1أو ادلتغًنات اليت تػؤثر يف ادلتغػًن التػابع وىػي: 

ت الػثبلث وطبض ربليػل التبػاين باذبػاه واحػد إلغلػاد القيمػة الفائيػة فوجػد اف القيمػة الفائيػة احملسػوبة اصػغر مػن القيمػة الفائيػة اجلدوليػة للمتغػًنا
 لتالية: ( بٌن رلموعات البحث الثبلث. وكما مبٌن يف اجلداوؿ ا0.05وىذا يعين ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  

 ( نتا ج تحليل تباين العمر الزمني لمجموهات البحث الثالث 2ادول رقم ) 
المحسو ة  متوسط المر عات دراة الحرية مجموع المر عات مصدر التباين  F    F  الجدولية 
 38.4 2 76.8  ين المجموهات 

 149.81 87 13033.5 داخل المجموهات  3.11 0.256
 188.21 89 13110.3 المجمــــوع

 ( نتا ج تحليل التباين لدراات اختبار المفاىيم الفيزيا ية القبلي لمجموهات البحث الثالث 3ادول رقم ) 
 الجدولية F المحسو ة F متوسط المر عات دراة الحرية مجموع المر عات مصدر التباين
 8.144 2 4.289  ين المجموهات

 40.146 87 3403.700 داخل المجموهات 3.11 0.053
 48.290 89 3496.989 المجمــــوع

 ( نتا ج تحليل التباين الختبار الذكاء لمجموهات البحث الثالث 4ادول رقم ) 
 الجدولية F المحسو ة F متوسط المر عات دراة الحرية مجموع المر عات مصدر التباين
 3.075 2 6.15  ين المجموهات

 55.02 87 4787.14 داخل المجموهات 3.11 0.055
 58.095 89 4793.29 المجمــــوع

 را عاً : ضبط المتغيرات : 
فضبلً عن ما تقدـ من اجراءات للتكافؤ بٌن رلموعات البحث حر  الباحث على ضبط بع  ادلتغًنات اليت يعتقد اهنا قد تؤثر يف سبلمة 

 – 2ربديػػد ادلػػادة الدراسػػية, -1أثػػر اإلجػػراءات التجريبيػػة وتشػػمل:  -الفػػروؽ يف اختيػػار أفػػراد العينػػة : ب -التجربيػػة ونتائجهػػا كمػػا يلػػي: أ
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 بناية ادلدرسة  -5مدة التجربة,  -4وزيع احلص , ت -3ادلدرس,
إجراء االختبار القبلي للمفػاىيم الفيزيائيػة للمجموعػات الػثبلث  -1وتتضمن ما ي:تي : خامسًا : متطلبات البحث قبل البدء  التجر ة : 
إجراء االختبار القبلي لعمليات العلم للمجموعات الثبلث حيث أجري قبل البدء -2 ( .2حيث أجري قبل البدء يف التجربة, ملحض رقم  

 ( . 18إجراء التطبيض القبلي دلقياس ادليل للمجموعات الثبلث, ملحض رقم   -3( . 17يف التجربة, ملحض رقم  
 (. 19( مفهـو فيزيائي ملحض  50إجراءات عن اختيار وحدة البحث : مت اختيار وحدة البحث وىي ادليكانيك ومت استخراج   -4
إعداد دليل ادلدرس: ويتضػمن مجيػع اخلطػط التدريسػية لسػرتاتيجييت دورة الػتعلم والػتعلم التعػاوين, ملحػض -6, صياغة االىداؼ االجرائية -5
 22 .) 

(. وعلى 19( مفهوماً ملحض  50أوالً : اختبار اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية: ومت بناء االختبار على ضوء قائمة   سادساً : أدوات البحث:
 ضوء ادلستويات الثبلث: التذكر, الفهم, التطبيض. ذلذا قد مت اعداد جػدوؿ ادلواصػفات الختبػار اكتسػاب ادلفػاىيم الفيزيائيػة. كمػا موضػح يف

 (.  5جدوؿ  
 ادول المواصفات الختبار المفاىيم الفيزيا ية ( 5رقم )  ادول

)الزمن(حصة  الفصل
 دراسية واحدة

 نسبة المحتوز
 األغراض

 المجموع
التذكر  100%

26% 
 %52التطبيق  %22الفهم 

 10 5 2 3 %21 5 األول
 17 9 4 4 %33 8 الثاني
 13 7 3 3 %25 6 الثالث
 10 5 2 3 %21 5 الرا ع

 50 26 11 13 %100 24 المجموع
وقد مت اعداد فقرات االختبار على ضوء جدوؿ ادلواصفات واعدت تعليمات االختبار والتحقض من صدؽ احملتوى لو من خبلؿ عرضو علػى 

(. واجريػط التجربػػة االسػتطبلعية لػو وقػػاـ 21رلموعػة مػن اخلػرباء وادلتخصصػػٌن يف رلػاؿ طرائػض تػػدريس العلػـو والقيػاس والتقػوء ملحػػض رقػم  
االحصائي للفقرات ومت حساب زمن االختبػار ومعامػل الصػعوبة لفقراتػو وقػوة سبييػز الفقػرة وفاعليػة البػدائل وثبػات االختبػار الباحث بالتحليل 

( فقػػرة مػػن نػػوع 50وكلهػػا كانػػط ضػػمن احلػػدود ادلقبولػػة, وبػػذلك اصػػبح اختبػػار اكتسػػاب ادلفػػاىيم النهائيػػة بالصػػورة النهائيػػة لػػو ادلكػػوف مػػن  
(. وقػػد اعػػد الباحػػث مفتاحػػاً 7يػػار ادلتعػػدد بعػػد اف مت احلػػذؼ والتعػػديل حسػػب مػػا اوصػػى بػػو اخلػػرباء ملحػػض رقػػم  االختبػػار ادلوضػػوعي االخت

 (.  14للتصحيح لو. واعطيط درجة واحدة لئلجابة الصحيحة وصفر لئلجابة اخلاطئة او ادلرتوكة, ملحض رقم  
 ثانياً : اختبار مهارات همليات العلم : 

لغرض الكشف عن مهارات عمليات العلم لدى طالبػات الصػف اخلػامس العلمػي , وبعػد إطػبلع الباحػث علػى العديػد مػن ىػذه  
االختبارات فقد مت إعداد اختبار مهارات عمليات العلم حيث حددت بػ:  ادلبلحظة , القياس , التصنيف , االستدالؿ , التنبؤ , استخداـ 



 ( Cooperative Learningوالتعمم التعاوني ((Learning Cycleأثر استخدام استراتيجيتي دورة التعمم 
 في إكساب طالبات الصف الخامس العممي المفاهيم الفيزيائية 
 وتنمية مهارات  عمميات العمم لديهن وميمهن نحو مادة الفيزياء

 أ.م.د. عبدالرزاق عيادة محمد

           Route Educational and Social Science Journal    

932        Volume 5(6), April 2018 

  

 

كانية(, ادلبلئمة لطالبات الصف اخلامس العلمي حسب رأي اخلرباء, واما االدبيات والدراسات ىي: زيتوف, األرقاـ , استخداـ العبلقات ادل
   (.3 (34-32, 2005, خطايبة, (2 ( 279,322,  2001, عطااهلل, (1 ( 102-106,  2004

الباحػث اختبػاراً دلهػارات عمليػات العلػم مكػوف مػن  يف ضوء ربديد ادلهػارات وزلتػوى ادلعرفػة العلميػة واالختبػارات السػابقة يف ىػذا اجملػاؿ أعػد
( فقرة دلهارات  ادلبلحظة, القيػاس, التصػنيف, االسػتدالؿ, التنبػؤ, اسػتخداـ األرقػاـ , اسػتخداـ العبلقػات ادلكانيػة( , علػى التػوارل مػن 22 

ضػػو علػػى جلنػػة زلكمػػة مػػن ذوي اخلػػربة نػػوع اختبػػار موضػػوعي  االختيػػار مػػن متعػػدد( ربػػاعي البػػدائل . وللتحقػػض مػػن صػػدؽ االختبػػار مت عر 
واالختصا  يف رلاؿ القياس والتقوء وطرائض تدريس العلـو فضبًل على ادلختصٌن يف رلاؿ الفيزياء من مشرفٌن اختصا  ومدرسٌن , ملحض 

وحذؼ ثبلث فقرات لعدـ ( . وقد أخذ الباحث جبميع آرائهم يف صياغة الفقرات وادلهارة اليت تعنيها وقد مت تعديل بع  الفقرات 21رقم  
صبلحيتها واستبداذلا بثبلث اخرى صاحلة. واجريط التجربة االستطبلعية لبلختبار وقاـ البحػث بالتحليػل االحصػائي لبلختبػار ومت حسػاب 

ذلك حسػػب (. وكػ8زمػن االختبػار ومعامػػل الصػعوبة والقػوة التمييزيػػة للفقػرات وفاعليػة البػػدائل وكانػط مجيعهػا ضػػمن القػيم ادلقبولػة, ملحػػض  
(. وبعد االنتهاء من ىذه االجراءات اصبح االختبار بصورتو النهائية 9ثبات االختبار بطريقة اعادتو وكاف ضمن القيم ادلطلوبة, ملحض رقم  

(. حيػػػث 16(. واعػػػد مفتػػػاح للتصػػحيح ملحػػػض رقػػػم  10( فقػػػرة. مػػػن نػػوع االختبػػػار ادلوضػػػوعي االختيػػػار ادلتعػػدد, ملحػػػض  22مؤلفػػاً مػػػن  
 رجة واحدة لئلجابة الصحيحة وصفر لئلجابة الغًن صحيحة او ادلرتوكة.  اعطيط د

 ثالثًا: مقياس الميل نحو الفيزياء: 
لتحقيض أغراض البحػث تطلػب قيػاس ادليػل ضلػو الفيزيػاء لػدى أفػراد عينػة البحػث لػذا قػاـ الباحػث بأعػداد وبنػاء مقيػاس للميػل ضلػو  

يهػػدؼ مقيػػاس ادليػػوؿ ضلػػو الفيزيػػاء إذل قيػػاس ميػػل طالبػػات الصػػف  هــدف مــن المقيــاس :تحديــد ال -1الفيزيػػاء وحسػػب اخلطػػوات اآلتيػػة: 
مت ربديد أبعاد ادلقياس من خبلؿ مراجعػة األدبيػات والدراسػات السػابقة تحديد أ عاد المقياس :  -2اخلامس العلمي ضلو دراسة الفيزياء . 

 -الشػعور بأعليػة وفائػدة الفيزيػاء, ج -بػاؿ علػى دراسػة ومػذاكرة الفيزيػاء, باإلق -ومراجعة أىداؼ مادة الفيزياء للمرحلػة اإلعداديػة وىػي: أ
اطلفاض القلض والتوتر  -الشعور بقيمة حصة الفيزياء, و -تقدير مدرس الفيزياء واحرتامو, ىػ -إشغاؿ وقط الفراغ بأنشطة تتصل بالفيزياء, د

حث بعدد مػن الدراسػات السػابقة علػى أسػلوب صػياغة عبػارات ادلقيػاس اسرتشد الباصياغة  هبارات المقياس :  -3من اختبار الفيزياء . 
أف تكوف لغة  -أف تقيس ادليوؿ ضلو الفيزياء, ب -واإلدلاـ باجلوانب ادلختلفة إلعداد ادلقياس. وقد روعي يف إعداد عبارات ادلقياس ما يلي: أ

أال تكوف العبارات غامضة أو زلتملة ألكثر  -العبارة قصًنة, ىػ أف تكوف -ذبنب استخداـ العبارات ادلركبة, د -العبارات سهلة وواضحة, ج
( عبػػارة يف صػػورتو األوليػػة مث 53أف يكػػوف توزيػػع العبػػارات ادلوجبػػة والسػػالبة عشػػوائياً يف ادلقيػػاس, وقػػد بلػػغ عبػػارات ادلقيػػاس   -مػػن معػػىن, و

إهداد ورقة اراا ـة ومفتـاح التصـحي   -5تعليمات ادلقياس  كتابةكتا ة تعليمات المقياس:   -4توزيعها على احملاور الرئيسية للمقياس. 
 مت توزيع تقديرات ادلقياس على النحو اآليت : : 

 ( توزيع تقديرات مقياس الميول6ادول رقم )
                                                           

 ف مصدر سبض ذكره. 1003. زيتوف,  1

  .عطا هللا ، ميشيل كامل ، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن ، 0221، طرق وأساليب تدريس العلوم.  2

 , مصدر سبض ذكره. 1004. خطايبة,  3
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 العبارات الموابة

 الدراة التقدير

 العبارات السالبة

 الدراة التقدير
 1 دا ماً  3 دا ماً 
 2 أحياناً  2 أحياناً 
 3 نادراً  1 نادراً 

( وقد مت اعادة 21من اجل التحقض من صدؽ ادلقياس عرضط عباراتو على عدد من اخلرباء ادلتخصصٌن ملحض رقم  صدق المقياس:  -6
 ( عبارة. 40صياغة العبارات يف ضوء آراء اخلرباء واحملكمٌن ومبلحظاهتم. وبذلك اصبحط عبارات ادلقياس  

( وكػػػذلك الػػػزمن الػػػبلـز 12التطبيػػػض االسػػػتطبلعي للمقيػػاس ومت حسػػػاب ثبػػػات ادلقيػػػاس ملحػػػض رقػػػم   مت اجػػػراءالتطبيـــق االســـتطالهي:  -7
دقيقة( والقوة التمييزية لعبارات قيػاس ادليػل ويقصػد بتمييػز العبػارة مػدى قػدرهتا علػى التمييػز بػٌن الطلبػة اللػذين ػلصػلوف علػى  35للمقياس  

( ملحض 0.82. ومت حساب معامل ثبات ادلقياس إذ كاف  (1 نخفضة يف االختبار ذاتودرجات عالية والطلبة اللذين ػلصلوف على درجات م
 . (2 (. ويعد ىذا مقبوالً 12رقم  
بعد إهناء اإلجراءات واإلحصائيات اخلاصة دبقياس ادليل وفقراتو أصبح ادلقياس بصيغتو النهائية مؤلفاً الصورة النها ية لمقياس الميل :  -8
( ذلا على التوارل للعبارات ادلوجبة 1,  2,  3بدائل لئلجابة عن كل فقرة  دائماً, أحياناً , نادراً( , وحددت األوزاف  ( فقرة ثبلثة 40من  
 ( .13( للعبارات السالبة على التوارل, ملحض رقم  3,  2,  1و 

  اتبع الباحث يف أثناء تطبيض التجربة ما يأيت :سا عاً : تطبيق التجر ة : 
قاـ الباحث بتدريس رلموعات البحث دبعدؿ ثبلث حص  اسػبوعياً لكػل رلموعػة يف ضػوء دليػل ادلػدرس إاراءات تطبيق التجر ة :  -1

للمجموعػػة التجريبيػػة األوذل وباسػػتخداـ الػػتعلم التعػػاوين  (Learning Cycle)الػػذي اعػػده مسػػبقاً ذلػػذا الغػػرض باسػػتخداـ دورة الػػتعلم 
 ة وباستخداـ الطريقة االعتيادية للمجموعة الضابطة. وكاآليت : للمجموعة التجريبية الثاني

 -درسػػط ىػػذه اجملموعػػة باسػػرتاتيجية دورة الػػتعلم وفػػض خطػػوات ىػػذه االسػػرتاتيجية وعلػػى النحػػو اآليت: أالمجموهــة التجريبيــة األولــى:  -1
: بعػد مجػع ادلعلومػات مػن ادلرح -مرحلة االكتشػاؼ, ب إضػافة وعػرض -1لػة السػابقة أجػرى الباحػث اآليت: مرحلػة تقػدء أو ابتكػار ادلفهػـو

توجيػو الطالبػات إذل كتابػػة -3إعطػاء تعريػف ادلفهػـو الفيزيػػائي ادلسػتخل  ادلتضػمن خصائصػو وصػفاتو, -2الشػرح اخلػا  دبوضػوع الػدرس, 
: وفيهػا  -تعريف ادلفهػـو وإعطػاء ادلزيػد مػن األمثلػة ادلنتميػة وغػًن ادلنتميػة لػو, ج يطلػب مػن الطالبػات تطبيػض ادلفهػـو يف مرحلػة تطبيػض ادلفهػـو

 مواقف تعليمية جديدة وتتكرر ىذه العملية مع باقي ادلفاىيم مع تكليف الطالبات حبل سبارين وأنشطة إضافية أخرى. 
ريبيػة الثانيػة إذل مت تقسػيم اجملموعػة التج -طبقػاً دلتطلبػات الػتعلم التعػاوين سبػط اإلجػراءات وفقػاً دلػا يلػي:أالمجموهة التجريبية الثانيـة :  -2

مت إعطػػػاء رقػػػم لكػػػل رلموعػػػة لتمييزىػػػا عػػػن اجملموعػػػة األخػػػرى  -يف كػػػل رلموعػػػة, ب( طالبـــات 6و واقـــع )مخػػػس رلموعػػػات غػػػًن متجانسػػػة 
ة مت تعريف طالبات اجملموعة التجريبية الثانية دبفهـو التعلم التعاوين بوصفو طريقػة جديػد -, . . . اخل(, ج 2, رلموعة رقم 1 رلموعة رقم 

                                                           
 .د احلميد جابر وأمحد خًني كاظم , القاىرة , دار النهضة العربيةجابر , عب, 1791,البحث يف الرتبية وعلم النفسمناىج .  1
 ., دار الفكر , عماف 1مسارة , عزيز وآخروف , ط, 1717 ,مبادئ القياس والتقوء يف الرتبية.  2
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دل تتعرض لو الطالبات من قبل مث عينط األدوار على الطالبػات علػى اف تتبػدؿ األدوار بشػكل دوري يف كػل حصػة تدريسػية واألدوار ىػي : 
مهمتهػا قػراءة الػن  ادلكتػوب يف ورقػة العمػل أو مػا القار ـة :  -ودورىا شرح ادلهمة وقيادة احلوار والتأكد من مشػاركة اجلميػع .القا دة :  -

مهمتها مراقبة الوقػط واحملافظػة علػى اذلػدوء بػٌن عضػوات المراقبة :  -التقرير النهائي لكل حصة على مسامع طالبات رلموعتها .  جاء يف
 -مهمتها استبلـ اخلطط اخلاصػة بعمػل اجملموعػة وىػي عضػوة االرتبػاط بادلػدرس . المنسقة :  -اجملموعة أثناء أدائهن ادلهمات ادلوكلة ذلن .

مهمتهػا ذبهيػز  الباحثـة :  -رىا تقـو بتسجيل ادلبلحظات وتدوين ما تتوصل إليو اجملموعة من نتائج ونسخ التقرير النهائي .ودو المسجلة : 
 -يقػػـو ادلػػدرس بتوزيػػع أوراؽ العمػػل اخلاصػػة باألىػػداؼ االجرائيػػة لكػػل حصػػة دراسػػية, ىػػػ -كػػل ادلصػػادر وادلػػواد الػػيت ربتػػاج إليهػػا اجملموعػػة, د

بسيطة عن موضوع مادة الدرس مث يقػـو بتوزيػع أوراؽ العمػل علػى اجملموعػات التعاونيػة , وتقػـو باسػتبلمها منسػقة كػل يعطي ادلدرس مقدمة 
ذبتمػع طالبػات اجملموعػة التعاونيػة لشػرح ومناقشػة ادلهمػة ادلوكلػة ذلػن وتبػادؿ األفكػار واآلراء فيمػا بيػنهن وبصػورة مجاعيػة  -رلموعة تعاونيػة, و

يقػػـو ادلػدرس بػػادلرور  -تقػػـو منسػقة كػػل رلموعػة باالتصػػاؿ بادلػدرس للحصػػوؿ علػى التغذيػػة الراجعػة, ح -اجلميػع, زعلػى أْف يراعػى مشػػاركة 
يف هنايػػة كػػل حصػػة تعاونيػػة دراسػػية يػػتم تقػػوء  -علػػى الطالبػػات للتأكػػد مػػن تفػػاعلهن مػػع بعضػػهن ومسػػاعدهتن يف حالػػة وجػػود استفسػػار, ط

 ضاء يف اجملموعة الواحدة يف أداء االختبار وترصد على ىيئة درجة واحدة للمجموعة . الطالبات فردياً مث يؤخذ متوسط درجات األع
يف اللقػػاء األوؿ بطالبػػات اجملموعػػة الضػػابطة طلػػب مػػنهن ربضػػًن ادلوضػػوع األوؿ كواجػػب بيػػيت لغػػرض شػػرحو يف المجموهــة الضــا طة : -3

اتبػع الباحػث أسػلوب تعلػيم الصػف كفريػض واحػد يتلقػى معلوماتػو مػن ادلػدرس.  -الدرس القادـ. واتبعط اخلطوات اآلتيػة يف تقػدء الػدرس: أ
سبثػل دور الطالبػات باالسػتجابة إذل أسػئلة ادلػدرس.  -يػة وتوجيػو األسػئلة إذل مجيػع الطالبػات .جيتمثل دور ادلدرس بتقدء ادلادة التعليم -ب
تدوف كل طالبػة النتػائج وادلبلحظػات مػن خػبلؿ متػابعتهن للمػدرس حيػث يتػوقعن أف يطلػب مػن أيػة طالبػة يف الصػف أف تعطػي النتػائج  -د

 ن شرح الدرس . وادلبلحظات اليت سجلتها من أجل مناقشتها بعد االنتهاء م
قبػل بدايػة التجربػة طبػض الباحػث اختبػار ادلفػاىيم الفيزيائيػة القبلػي, وقػد مت تصػحيحو تاسعًا : تطبيق اختبـار اكتسـاب المفـاىيم الفيزيا يـة: 

(. طبػػػض الباحػػػث اختبػػػار ادلفػػػاىيم الفيزيائيػػػة البعػػػدي علػػػى طالبػػػات 2وكانػػػط الػػػدرجات لطالبػػػات اجملموعػػػات الػػػثبلث وفقػػػاً للملحػػػض رقػػػم  
( وأعطيػػط درجػػة 14دبوجػػب مفتػػاح التصػػحيح لػػو , ادللحػػض رقػػم  رلموعػػات البحػػث الػػثبلث, وصػػححط فقػػرات اختبػػار ادلفػػاىيم الفيزيائيػػة 

 ( . 15واحدة لئلجابة الصحيحة وصفر لئلجابة اخلاطئة أو ادلرتوكة. وكانط الدرجات للمجموعات الثبلث وفض ادللحض رقم  
العلػم القبلػي وقػد مت تصػحيحو  قبل بداية التجربػة طبػض الباحػث اختبػار مهػارات عمليػاتهاشرًا : تطبيق اختبار مهارات همليات العلم : 

( . وطبض اختبار مهارات عمليات العلػم البعػدي علػى طالبػات رلموعػات 17وكانط درجات طالبات اجملموعات الثبلث وفض ادللحض رقم  
( وأعطيػػط درجػػة واحػػدة لئلجابػػة الصػػحيحة 16البحػػث الػػثبلث. وصػػححط فقػػرات االختبػػار دبوجػػب مفتػػاح التصػػحيح لػػو , ملحػػض رقػػم  

 ( . 17لئلجابة اخلاطئة أو ادلرتوكة وكانط الدرجات للمجموعات الثبلث , كما يف ادللحض رقم   وصفر
قبػل بدايػة التجربػة طبػض الباحػث مقيػاس ادليػل ضلػو الفيزيػاء القبلػي , وقػد مت تصػحيحو احدز هشر : تطبيق مقياس الميـل نحـو الفيزيـاء : 
 (, وطبض مقياس ادليل البعدي على طالبات رلموعات البحث الثبلث 18رقم  وكانط درجات طالبات اجملموعات الثبلث وفض ادللحض 

( درجػػػة لبلختيػػػار الثالػػػث للفقػػػرات ادلوجبػػػة 1( درجػػػة لبلختيػػػار الثػػػاين و 2( درجػػػات لبلختيػػػار األوؿ و 3وصػػػحح ادلقيػػػاس حيػػػث أعطػػػى  
الثالث للفقرات السالبة , وكانط درجات مقياس ادليل  ( درجة لبلختيار3( درجة لبلختيار الثاين و 2( درجة لبلختيار األوؿ و 1وأعطي  

 الفصل الخامس .(18ضلو الفيزياء البعدي كما يف ادللحض رقم 
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 ادلقارنة بٌن اجملموعات الثبلث يف اختبار اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية البعدي: :هرض النتا ج :أواًل:هرض النتا ج وتفسيرىا
( بػػٌن متوسػػػطات درجػػػات اختبػػػار ادلفػػػاىيم 0.05وفقػػاً للفرضػػػية األوذل القائلػػػة :ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة  

الفيزيائية  يف التطبيض البعػدي لبلختبػار لػدى رلموعػات البحػث الػثبلث, وللتحقػض مػن داللػة الفػروؽ بػٌن درجػات اختبػار اكتسػاب ادلفػاىيم 
 (. 7( للمجموعات الثبلث باستخداـ ربليل التباين االحادي كما يف اجلدوؿ رقم  15ي, ملحض رقم  الفيزيائية البعد

 ( نتا ج استخدام تحليل التباين لدراات اختبار المفاىيم الفيزيا ية البعدي للمجموهات الثالث 7ادول )
 دوليةف الج ف المحسو ة متوسط المر عات دراة الحرية مجموع المر عات مصدر التباين
 306.078 2 612.156  ين المجموهات

 23.596 87 2052.833 داخل المجموهات 3.11 12.972
 329.674 89 2664.989 المجمــــوع

( وبذلك ترف  الفرضية الصفرية 3.11( وىي أكرب من قيمة  ؼ( اجلدولية  12.972( احملسوبة كانط  ويتضح من اجلدوؿ أف قيمة  ؼ
 األوذل, لذا توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن درجات اختبار ادلفاىيم الفيزيائية البعػدي لطالبػات اجملموعػات الػثبلث وتعػزى ىػذه الفػروؽ

وألجل التحقض من اذباه الفروؽ ومعرفة أي الطرائض ادلستخدمة أكثر فاعلية استخدـ الباحث  إذل طريقة التدريس ادلستخدمة يف كل رلموعة,
 ( . 8طريقة توكي الختبار متوسطات الدرجات وكما يف اجلدوؿ رقم  

( نتا ج استخدام طريقة توكي لتحديد اتجاه الفروق ذات الداللة ارحصا ية  ين متوسط دراات الطالبات في  8ادول رقم ) 
 اختبار المفاىيم الفيزيا ية البعدي للمجموهات الثالث

 المجموهة
متوسط االختبار 

 (50التحصيلي القبلي)

متوسط االختبار 
التحصيلي  

 (50البعدي)
 0.37 6.04 5.43 متوسط الفروق

 5.06 0.61  5.43 43.16 37.73 التجريبية األولى
 5.67   6.04 44.30 38.26 التجريبية الثانية
    0.37 38.40 38.03 الضا طة

( يكػوف 15( مع قػيم الفػروؽ بػٌن متوسػطات اجملموعػات الػثبلث يف جػدوؿ رقػم  2.564اجلدولية اليت تساوي   (L.S.D)ودبقارنة قيمة 
عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػٌن متوسػػط درجػػات اختبػػار ادلفػػاىيم الفيزيائيػػة للمجموعػػة التجريبيػػة األوذل الػػيت درسػػط  -اآليت: أ

 -ر ادلفػاىيم الفيزيائيػػة  للمجموعػة التجريبيػة الثانيػػة الػيت درسػط بطريقػػة الػتعلم التعػػاوين . ببطريقػة دورة الػتعلم وبػػٌن متوسػط درجػات اختبػػا
م وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات اختبار ادلفاىيم الفيزيائية  للمجموعة التجريبيػة األوذل الػيت درسػط بطريقػة دورة الػتعل

 -ية  للمجموعة الضابطة اليت درسط بالطريقة االعتيادية , ولصاحل اجملموعة التجريبية األوذل .جوينب متوسط درجات اختبار ادلفاىيم الفيزيائ
عاوين وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات اختبار ادلفاىيم الفيزيائية للمجموعة التجريبية الثانية اليت درسط بطريقة التعلم الت
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فيزيائيػػة للمجموعػػة الضػػابطة الػػيت درسػػط بالطريقػػة االعتياديػػة ولصػػاحل اجملموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة . وبػػٌن متوسػػط درجػػات اختبػػار ادلفػػاىيم ال
 ( . 2واألعمدة البيانية اآلتية توضح الفرؽ بٌن اجملموعات الثبلث يف اختبار ادلفاىيم الفيزيائية يف الشكل رقم  

 
 

 
 

 
 
 
 

 المجموهات الثالث في اختبار المفاىيم الفيزيا ية( أهمدة  يانية توض  الفرق  ين 2شكل رقم )
 طريقة دورة التعلم كانط فاعلة يف اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية مقارنة بالطريقة االعتيادية -1( أف: 2يتبٌن من الشكل البياين رقم  

طريقة التعلم التعاوين كانط أكثر فاعلية -3عتيادية, طريقة التعلم التعاوين كانط فاعلة يف اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية مقارنة بالطريقة اال -2
 من طريقة دورة التعلم يف اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية.

وفقػػاً للفرضػػية الثانيػػة القائلػػة: ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة ثانيــًا: المقارنــة  ــين المجموهــات الــثالث فــي تنميــة مهــارات همليــات العلــم :
( بٌن متوسطات درجات اختبار مهارات عمليات العلم لدى رلموعات البحث الثبلث, وللتحقض من 0.05إحصائية عند مستوى داللة  

( 17ي  والبعػػدي, ملحػػض رقػػم  ىػػذه الفرضػػية قػػاـ الباحػػث بػػالتحقض مػػن داللػػة الفػػروؽ بػػٌن درجػػات اختبػػار مهػػارات عمليػػات العلػػم القبلػػ
 (. 9باستخداـ ربليل التباين األحادي كما يف اجلدوؿ رقم  

( نتا ج استخدام تحليل التباين للفروق  ين دراات االختبار البعدي والقبلي لمهارات همليات العلم للمجموهات  9ادول رقم ) 
 الثالث

 ف الجدولية ف المحسو ة المر عاتمتوسط  دراة الحرية مجموع المر عات مصدر التباين
 87.544 2 175.089  ين المجموهات

 1.671 87 145.367 داخل المجموهات 3.11 52.394
  89 320.456 المجمــــوع

( وبػذلك تػرف  الفرضػية الصػفرية , لػذا توجػد 3.11أكرب من قيمة ؼ( جلدوليػة   (52.394)( احملسوبة يتضح من اجلدوؿ أف قيمة  ؼ
فروؽ ذات داللة إحصائية بػٌن درجػات اختبػار مهػارات عمليػات العلػم يف اجملموعػات الػثبلث الػيت تعػزى إذل طرائػض التػدريس ادلسػتخدمة يف  

سية أكثر فاعلية استخدـ الباحث طريقػة تػوكي الختبػار متوسػطات وألجل التحقض من اذباه الفروؽ ومعرفة أي الطرائض التدريكل رلموعة . 
 (  10الدرجات وكما يف اجلدوؿ رقم   
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( نتا ج استخدام طريقة توكي لتحديد اتجاه الفروق ذات الداللة ارحصا ية  ين متوسط دراات الطالبات في  10ادول رقم ) 
 الثالثاختبار مهارات همليات العلم البعدي والقبلي للمجموهات 

متوسط االختبار القبلي  المجموهة
 (22لعمليات العلم )

متوسط االختبار البعدي 
 (22لعمليات العلم )

متوسط 
 الفروق

3.87 3.10 0.54 

 3.43 0.77  3.87 17.63 13.76 التجريبية األولى
 4.20   3.1 16.93 13.83 التجريبية الثانية
    0.54 13.60 13.06 الضا طة

( يتبػٌن  10( مع قيم الفروؽ بٌن متوسطات اجملموعات الػثبلث يف جػدوؿ رقػم   0.862اجلدولية اليت تساوي   (L.S.D)ودبقارنة قيمة 
عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػٌن متوسػػط درجػػات اختبػػار عمليػػات العلػػم للمجموعػػة التجريبيػػة األوذل الػػيت درسػػط  -مػػا يػػأيت : أ

وجػػود  -توسػػط درجػػات اختبػػار عمليػػات العلػػم للمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة الػػيت درسػػط بطريقػػة الػػتعلم التعػػاوين,   ببطريقػػة دورة الػػتعلم وم
فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات اختبار عمليات العلم للمجموعػة التجريبيػة األوذل الػيت درسػط بطريقػة دورة الػتعلم ومتوسػط 

وجود فػروؽ ذات  -ة الضابطة اليت درسط بالطريقة االعتيادية ولصاحل اجملموعة التجريبية األوذل, جدرجات اختبار عمليات العلم للمجموع
داللة إحصائية بٌن متوسط درجات اختبار عمليات العلم للمجموعة التجريبية الثانية الػيت درسػط بطريقػة الػتعلم التعػاوين ومتوسػط درجػات 

 درسط بالطريقة االعتيادية ولصاحل اجملموعة التجريبية الثانية .اختبار عمليات العلم للمجموعة الضابطة اليت 
 ( .3واألعمدة البيانية اآلتية توضح الفرؽ بٌن اجملموعات الثبلث يف اختبار مهارات عمليات العلم يف الشكل رقم  

 
 ( أهمدة  يانية توض  الفرق  ين المجموهات الثالث في اختبار مهارات همليات العلم3شكل رقم )
-2طريقػة دورة الػتعلم كانػط فاعلػة يف ظلػو مهػارات عمليػات العلػم مقارنػة بالطريقػة االعتياديػة, -1( أف: 3ويتبٌن مػن الشػكل البيػاين رقػم  

طريقػة دورة الػتعلم كانػط أكثػر فاعليػة مػن -3طريقة التعلم التعاوين كانط فاعلػة يف ظلػو مهػارات عمليػات العلػم مقارنػة بالطريقػة االعتياديػة, 
 ة التعلم التعاوين يف ظلو مهارات عمليات العلم .طريق
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وفقاً للفرضية الثالثة القائلة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية المقارنة  ين المجموهات الثالث في مقياس الميل نحو الفيزياء :  -ثالثاً 
( بٌن متوسطات درجات مقياس ادليل ضلو الفيزيػاء لػدى رلموعػات البحػث الػثبلث, وللتحقػض مػن ىػذه الفرضػية 0.05عند مستوى داللة  

داـ ربليػػل التبػػاين األحػػادي كمػػا يف اجلػػدوؿ ( باسػػتخ18قػػاـ الباحػػث بػػالتحقض مػػن داللػػة الفػػروؽ بػػٌن درجػػات ادليػػوؿ العلميػػة, ملحػػض رقػػم  
 ( . 11رقم 

 ( نتا ج استخدام تحليل التباين للفروق  ين دراات مقياس الميل البعدي والقبلي للمجموهات الثالث 11ادول رقم ) 
 ف الجدولية ف المحسو ة متوسط المر عات دراة الحرية مجموع المر عات مصدر التباين
 20.344 2 40.689  ين المجموهات

 1.875 87 163.133 داخل المجموهات 3.11 10.850
  89 203.822 المجمــــوع

( وبػػذلك تػػرف  الفرضػػية الصػػفرية 3.11أكػػرب مػػن قيمػػة  ؼ( اجلدوليػػة   )10.850(( احملسػػوبة كانػػط يتضػػح مػػن اجلػػدوؿ أف قيمػػة  ؼ
الثالثة, لذا توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن درجات ميوؿ الطالبات يف اجملموعات الثبلث وتعزى إذل طرائض التدريس ادلستخدمة يف كل 

فاعليػػة اسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة تػػوكي الختبػػار متوسػػطات رلموعػػة, وألجػػل التحقػػض مػػن اذبػػاه الفػػروؽ ومعرفػػة أي الطرائػػض ادلسػػتخدمة أكثػػر 
( نتا ج استخدام طريقة توكي لتحديد اتجاه الفروق ذات الداللة ارحصا ية  12ادول رقم ) ( . 12الدرجات وكما يف اجلدوؿ رقم  

  ين متوسط دراات 
 الطالبات في مقياس الميل نحو الفيزياء البعدي والقبلي في المجموهات الثالث

 المجموهة
متوسط مقياس الميل 

 القبلي
متوسط  مقياس الميل 

 البعدي
متوسط 
 0.1 2.1 2.64 الفروق

 2.54 0.54  2.64 89.2 86.56 التجريبية األولى
 3.08   2.1 90.6 88.5 التجريبية الثانية
    0.1 89.2 89.1 الضا طة

 18( مع قيم الفروؽ بٌن متوسطات اجملموعات الثبلث ادلوضحة يف جدوؿ رقم   0.723اجلدولية اليت تساوي   (L.S.D)ودبقارنة قيمة 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات مقياس ادليل للمجموعػة التجريبيػة األوذل الػيت درسػط بطريقػة  -( تبٌن ما يأيت :أ

وجود فروؽ ذات داللػة  -يل للمجموعة التجريبية الثانية اليت درسط بطريقة التعلم التعاوين . بدورة التعلم وبٌن متوسط درجات مقياس ادل
إحصائية بٌن متوسػط درجػات مقيػاس ادليػل للمجموعػة التجريبيػة األوذل الػيت درسػط بطريقػة دورة الػتعلم ويػنب متوسػط درجػات مقيػاس ادليػل 

وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػٌن متوسػط  -ولصػاحل اجملموعػة التجريبيػة األوذل . جللمجموعة الضابطة اليت درسط بالطريقة االعتياديػة 
درجات مقياس ادليل للمجموعة التجريبية الثانية اليت درسط بطريقة التعلم التعاوين ومتوسط درجػات مقيػاس ادليػل للمجموعػة الضػابطة الػيت 

نية, واألعمدة البيانية اآلتية توضح الفرؽ بٌن اجملموعات الثبلث يف مقياس ادليل ضلو درسط بالطريقة االعتيادية ولصاحل اجملموعة التجريبية الثا
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 ( .4الفيزياء يف الشكل رقم  

 
 ( أهمدة  يانية توض  الفرق  ين المجموهات الثالث في مقياس الميل نحو الفيزياء4شكل رقم )

 
طريقػػة -2طريقػػة دورة الػػتعلم كانػػط فاعلػة يف ظلػػو ادليػػل ضلػػو الفيزيػاء مقارنػػة بالطريقػػة االعتياديػػة, -1( أف: 4ويتبػٌن مػػن الشػػكل البيػػاين رقػم  

يػل ضلػو طريقػة دورة الػتعلم كانػط أكثػر فاعليػة يف ظلػو ادل-3التعلم التعػاوين كانػط فاعلػة يف ظلػو ادليػل ضلػو الفيزيػاء مقارنػة بالطريقػة االعتياديػة, 
 ويتض  من هرض النتا ج السا قة : الفيزياء مقارنة بطريقة التعلم التعاوين. 

إف طالبة الصف اخلامس العلمي وعلى ضوء نتائج ىذه الدراسة , ويف حدود رلموعة البحث وحدود مفاىيمو وصلط إذل مرحلة  -
تنميػة مهػارات عمليػات العلػم لػديها وتنميػة ميلهػا ضلػو يتم فيها تذكر وفهم وتطبيض ادلفاىيم الفيزيائية . موضوع البحث . وكذلك 
 الفيزياء وبصورة تؤىلها إذل مواصلة الدراسة والتعليم للمستويات العليا . 

إف استخداـ طريقة دورة التعلم والتعلم التعاوين يف تدريس ادلفاىيم الفيزيائية وتنمية مهارات عمليات العلم وكذلك تنمية ادليل ضلو  -
يػاف إذل اكتسػاب ادلفػاىيم الفيزيائيػة وتنميػة مهػارات عمليػات العلػم وتنميػة ادليػل ضلػو الفيزيػاء بصػورة أفضػل كمػا أكدتػو الفيزياء تؤد

 نتائج ىذا البحث , وىذا يؤكد عدـ مراعاة مستويات النمو العقلي للطالبات أثناء زبطيط ادلناىج . 
ي ادلنػػػاىج ورجػػػاؿ الرتبيػػػة وادلدرسػػػٌن وادلدرسػػػات إذل إمكانيػػػة كػػػاف اذلػػػدؼ الرئيسػػػي ذلػػػذا البحػػػث ىػػػو زلاولػػػة توجيػػػو أنظػػػار سلططػػػ -

اسػػتخداـ دورة الػػتعلم والػػتعلم التعػػاوين يف تػػدريس العلػػـو السػػيما منهػػا تػػدريس الفيزيػػاء وذلػػك لزيػػادة العائػػد التعليمػػي وقػػد أكػػدت 
 الدراسة احلالية ذلك . 
 ثانياً :مناقشة و تفسير النتا ج : 

 أظهرت النتائج ادلتعلقة بادلقارنة بٌن اجملموعات الثبلث يف اختبار ادلفاىيم الفيزيائية ما يأيت : اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية:  -1
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات اختبار ادلفاىيم الفيزيائية للمجموعة التجريبية األوذل اليت درسط بطريقة دورة  -أ
 لم وبٌن متوسط درجات اختبار ادلفاىيم الفيزيائية للمجموعة التجريبية الثانية اليت درسط بطريقة التعلم التعاوين . التع

 وقد يعود سبب ذلك إذل أف كل من الطريقتٌن أتاحط الفرصة للطالبات دلتابعة ادلادة الدراسية بصػورة تسػاعد علػى رفػع كفايػة تعلػم ادلفػاىيم



 ( Cooperative Learningوالتعمم التعاوني ((Learning Cycleأثر استخدام استراتيجيتي دورة التعمم 
 في إكساب طالبات الصف الخامس العممي المفاهيم الفيزيائية 
 وتنمية مهارات  عمميات العمم لديهن وميمهن نحو مادة الفيزياء

 أ.م.د. عبدالرزاق عيادة محمد

           Route Educational and Social Science Journal    

940        Volume 5(6), April 2018 

  

 

وعتٌن قادرات على إعطاء تعريفػاً للمفهػـو وربديػد صػفاتو ومػن مث إعطػاء أمثلػة عػن ادلفهػـو ومػن مث تطبيػض ادلفهػـو يف حيث أصبح أفراد اجملم
مواقػػف جديػػدة . كػػذلك مػػن العوامػػل الػػيت تسػػاعد علػػى تعلػػم ادلفػػػاىيم العلميػػة تأكيػػد األمثلػػة أثنػػاء تػػدريس ادلفػػاىيم الفيزيائيػػة ومػػن خػػػبلؿ 

 مثلة لكل مفهـو من ادلفاىيم اليت مت تدريسها . خطوات الطريقتٌن مت تقدء األ
وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػٌن متوسػط درجػات اختبػار ادلفػاىيم الفيزيائيػة للمجموعػة التجريبيػة األوذل الػيت درسػط بطريقػة دورة  -ب

 العتيادية . التعلم وبٌن متوسط درجات اختبار ادلفاىيم الفيزيائية للمجموعة الضابطة اليت درسط بالطريقة ا
 –موضػوع البحػث  –وقد يعود سبب ذلػك إذل أف اسػتخداـ طريقػة دورة الػتعلم يػؤدي إذل تػذكر وفهػم وتطبيػض ادلفػاىيم الفيزيائيػة  

 أفضل من استخداـ الطريقة االعتيادية , وذلك بسبب استخداـ ادلراحل الثبلث لدورة التعلم يف العملية التدريسية وكذلك استخداـ الوسائل
ليميػػة بشػػكل واسػػع يف كػػل درس وادلشػػاركة الفاعلػػػة مػػن لػػدف الطالبػػات خػػبلؿ الػػدرس والػػػيت تؤكػػد علػػى أف الطالبػػة كانػػط زلػػور العمليػػػة التع

وكثػػرة  –موضػػوع البحػػث  –التعليميػػة وىػػذا مػػا يتماشػػى مػػع الرتبيػػة احلديثػػة , شلػػا أدى إذل ىػػذا الفهػػم واالكتسػػاب اجليػػد للمفػػاىيم الفيزيائيػػة 
ة وادلتنوعة ادلستخدمة يف األطوار الثبلثة يف دورة التعلم , واألسئلة ادلثارة أثناء استخداـ دورة التعلم قد القط استحسػاناً مػن األنشطة ادلتعدد

 لدف الطالبات أكثر من استخداـ الطريقة االعتيادية . 
التجريبيػة الثانيػة الػيت درسػط بطريقػة الػتعلم وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجػات اختبػار ادلفػاىيم الفيزيائيػة للمجموعػة  -ج

الثانية  التعاوين وبٌن متوسط درجات اختبار ادلفاىيم الفيزيائية للمجموعة الضابطة اليت درسط بالطريقة االعتيادية ولصاحل اجملموعة التجريبية
البنيػػة ادلعرفيػػة لػػدى الطالبػػات وبالتػػارل يػػؤدي إذل  الػػيت درسػػط بطريقػػة الػػتعلم التعػػاوين. وىػػذا يػػدؿ علػػى فاعليػػة ىػػذه الطريقػػة يف زيػػادة سباسػػك

لتعلم اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية وؽلكن أف يعزى ذلك إذل: أف اخلطوات اليت اتبعط يف تدريس طالبات اجملموعة التجريبية الثانية باستخداـ ا
فيزيػػاء وشػػوقهن إذل متابعتهػػا واإلقبػػاؿ علػػى دراسػػتها فالطالبػػة التعػػاوين قػػد أثػػارت انتبػػاه طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة واىتمػػامهن دبػػادة ال

عنػػدما تقػػـو بتحقيػػض اذلػػدؼ داخػػل الصػػف بنفسػػها أمػػاـ زميبلهتػػا قػػد تشػػعر بفخػػر وىػػذا شلػػا يشػػجع علػػى بنػػاء رأي إغلػػايب ضلػػو ادلػػادة والتقػػدـ 
طالبػػػات ادلتػػػأخرات دراسػػػياً إذل مسػػػتوى للحصػػػوؿ علػػػى أفضػػػل النتػػػائج بػػػدوف زبػػػبط, وكػػػذلك حػػػل ادلشػػػاكل الفرديػػػة مػػػن خػػػبلؿ الوصػػػوؿ بال

التحصيل ادلطلوب , فالطالبات يعملن يف رلموعات غًن متجانسة حيث تقـو الطالبة ادلتفوقة دبساعدة الطالبات ادلتوسطات والضعيفات يف 
مع أعضاء اجملموعة وتشجيع كػل  فهم ادلادة العلمية كما وأف مواقف التعلم اجلماعية تساعد على إصلاز ادلهاـ من خبلؿ شرح ومناقشة ادلادة

 منهن األخرى لتحقيض أىداؼ التعلم. شلا أدى إذل اكتساهبن ادلفاىيم الفيزيائية بشكل جيد . 
 نمو مهارات همليات العلم :  -2

 أظهرت النتائج ادلتعلقة بادلقارنة بٌن اجملموعات الثبلث يف تنمية مهارات عمليات العلم ما يأيت : 
ذات داللة إحصػائية بػٌن متوسػط درجػات اختبػار عمليػات العلػم للمجموعػة التجريبيػة األوذل الػيت درسػط بطريقػة دورة عدـ وجود فروؽ  -أ

التعلم ومتوسط درجات اختبار عمليات العلم للمجموعة الثانية اليت درسط بطريقػة الػتعلم التعػاوين . وقػد يعػود سػبب ذلػك إذل فاعليػة كػل 
يف تنمية مهارات عمليات العلم لدف الطالبات وبنفس ادلستوى , شلػا أدى إذل عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة  من دورة التعلم والتعلم التعاوين
 إحصائية بٌن اجملموعتٌن . 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات اختبار عمليات العلم للمجموعة التجريبية األوذل اليت درسط بطريقة دورة التعلم  -ب
 ومتوسط درجات اختبار عمليات العلم للمجموعة الضابطة اليت درسط بالطريقة االعتيادية ولصاحل اجملموعة التجريبية األوذل . 
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لنتيجة إذل فاعلية طريقة دورة التعلم يف تنمية مهارات عمليات العلم األساسػية لتعويػد الطالبػات علػى خطػوات البحػث ويعزو الباحث ىذه ا
 العلمي وبناء معريف منظم فضبًل عن توسيع مدارؾ الطالبات وإتاحة الفرصة ذلن يف استخداـ العمليات العقلية ادلختلفة . 

سػػط درجػػات اختبػػار عمليػػات العلػػم للمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة الػػيت درسػػط بطريقػػة الػػتعلم وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػٌن متو  -ج
 التعاوين ومتوسط درجات اختبار عمليات العلم للمجموعة الضابطة اليت درسط بالطريقة االعتيادية ولصاحل اجملموعة التجريبية الثانية . 
ن ويعزو الباحث ىذه النتيجة إذل اف استخداـ التعلم التعاوين ساىم يف نقل مركز التعليم والتعلم من ادلدرس إذل الطالبة من خبلؿ مسػاعدهت
علػػى هتيئػػة الظػػروؼ ادلناسػػبة للػػتعلم واكتشػػاؼ ادلعلومػػات بأنفسػػهن وتقػػبلهن ألفكػػار زمػػيبلهتن . وإف اسػػتخداـ الػػتعلم التعػػاوين حػػوؿ اجلهػػد 

ي إذل جهد مجاعي يف حل ادلشاكل , وتضافر جهود اجلماعة يؤدي إذل الوصوؿ إذل احلل ادلناسػب يف أي حلظػة , فعػن طريػض اجلماعػة الفرد
 يتم اختيار احللوؿ ادلناسبة وربديدىا , حيث أف كل عملية من عمليات العلم سبثل مشكلة رباوؿ الطالبة التوصل إذل حٍل ذلا . 

 ء : نمو الميل نحو الفيزيا -3
 أظهرت النتائج ادلتعلقة بادلقارنة بٌن اجملموعات الثبلث يف ظلو ادليل ضلو الفيزياء ما يأيت : 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات مقياس ادليل للمجموعة التجريبية األوذل اليت درسط بطريقة دورة التعلم وبٌن  -أ
نيػػة الػػيت درسػػط بطريقػػة الػػتعلم التعػػاوين . وىػػذا يعػػين أّف كػػل مػػن دورة الػػتعلم والػػتعلم التعػػاوين متوسػػط درجػػات مقيػػاس ادليػػل للمجموعػػة الثا

 متكافئة يف تنمية ادليل ضلو الفيزياء . 
ي وقد يعزى ذلك إذل أف الطريقتٌن قدمتا خربات ومواقف تعليمية ساعدت على تنمية ادليوؿ ضلو الفيزياء , كاالنتقاؿ ادلنظم من موقف تعليم

 آخر حسب خطوات كل طريقة شلا سهل على الطالبات فهم ادلادة وتطبيقها يف مواقف جديدة , مع ربط ادلادة ببيئة الطالبة مػن خػبلؿ إذل
 األمثلة اليت تقدـ لكل مفهـو مع تلقي الطالبات التشجيع ادلستمر من قبل ادلدرس خبلؿ الدرس . 

قياس ادليل للمجموعة التجريبية األوذل اليت درسط بطريقة دورة التعلم ومتوسط وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات م -ب
 درجات مقياس ادليل للمجموعة الضابطة اليت درسط بالطريقة االعتيادية ولصاحل اجملموعة التجريبية األوذل . 

نيػػة الػػيت درسػػط بطريقػػة الػػتعلم التعػػاوين وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػٌن متوسػػط درجػػات مقيػػاس ادليػػل للمجموعػػة التجريبيػػة الثا -ج
 ومتوسط درجات مقياس ادليل للمجموعة الضابطة اليت درسط بالطريقة االعتيادية ولصاحل اجملموعة التجريبية الثانية . 
ضلو الفيزياء . حيث أف  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إذل أف طريقيت دورة التعلم والتعلم التعاوين كاف ذلما تأثًن فاعل يف تنمية ميوؿ الطالبات

 من العوامل اليت تساعد يف تنميػة ادليػوؿ ىػي طرائػض التػدريس ادلسػتخدمة يف العمليػة التعليميػة , وكػذلك تشػجيع ادلػدرس لطالباتػو وىػذا مػا مت
 استخدامو يف طريقيت دورة التعلم والتعلم التعاوين عند تطبيض التجربة .

تدريس مباشر مقصود , أي أف ادلدرس يؤكدىا أثناء الدرس بصورة مباشرة وال يرتكها تتكوف بطريض  كذلك أف تنمية ادليوؿ العلمية ربتاج إذل
ما  الصدفة, كما ربتاج إذل توفر ادلناخ ادلبلئم يف الصف فيناقش ادلدرس ما يعرفو من أفكار وآراء ويناقش ما يتضمنو الكتاب ادلدرسي, وىذا

طريقيت دورة التعلم والتعلم التعاوين حيث أتاحط الفرصة لكل طالبة يف التعبًن عن رأيها واحلكم  مت العمل بو يف ىذه الدراسة عند استخداـ
 على اآلراء ادلختلفة, شلا أدى إذل تنمية ادليل ضلو الفيزياء لدى الطالبات . 

 صيات التالية : يف ضوء ما توصل إليو ىذا البحث من نتائج ويف ضوء حدود البحث ؽلكن للباحث تقدء التو التوصيات : 
مراعاة انتقاؿ أثر التعلم وذلك من خبلؿ تضمٌن مقرر فيزياء اخلامس العلمػي مواقػف تعليميػة تتػيح للطالبػات  -1أواًل :  النسبة للمنهج :
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استخداـ ما اكتسنب من مفاىيم يف عمليات التمييز والتفسًن والتنبؤ والتعرؼ علػى العبلقػات بػٌن ادلفػاىيم وذلػك مػن خػبلؿ اسػئلة ومسػائل  
يف معاىػػد إعػػداد ادلعلمػػٌن وكليػػات الرتبيػػة طرائػػض التػػدريس احلديثػػة السػػيما منهػػا دورة الػػتعلم  .تضػػمٌن منػػاىج طرائػػض التػػدريس2كػػل فصػػل, 

توفًن اخلربات ادلتعددة دبا فيها الوسائل التعليمية البلزمة اليت تسمح للطالبات على  -1ثانياً :  النسبة لطرا ق التدريس :والتعلم التعاوين . 
ضػػرورة اسػػتخداـ طريقػػة دورة الػػتعلم وطريقػػة الػػتعلم التعػػاوين يف -2وتسػػاعدىن علػػى اكتسػػاب ادلفػػاىيم,  تطبيػػض دورة الػػتعلم والػػتعلم التعػػاوين

رات تػػدريس مػػادة الفيزيػػاء يف ادلرحلػػة الثانويػػة دلػػا ذلػػا مػػن دور يف ربقيػػض أىػػداؼ تػػدريس العلػػـو يف اكتسػػاب ادلفػػاىيم الفيزيائيػػة , وتنميػػة مهػػا
تػدريب طالبػات كليػات الرتبيػة قسػم الفيزيػاء خػبلؿ سػيّن -1ثالثـاً :  النسـبة للمـدرس : الفيزيػاء .  عمليات العلم , وكذلك تنمية ادليل ضلػو

الدراسػػة علػػى اسػػتخداـ دورة الػػتعلم والػػتعلم التعػػاوين مػػن خػػبلؿ مقػػرر طرائػػض تػػدريس العلػػـو حػػأل تسػػتفيد الطالبػػات مػػن ىػػاتٌن الطػػريقتٌن يف 
تػدريب ادلشػرفٌن االختصػا  ومدرسػي ومدرسػات االختصاصػات العلميػة السػيما -2, سػية تدريس ادلفػاىيم خػبلؿ شلارسػتهن العمليػة التدري

 منها الفيزياء على كيفية استخداـ طريقة دورة التعلم والتعلم التعاوين يف العملية التعليمية . 
 اسات اآلتية :استكمااًل وتطويراً دلا توصل إليو الباحث يف ىذه الدراسة يقرتح إجراء الدر را عاً : المقترحات : 

 دراسة أثر استخداـ طريقة دورة التعلم والتعلم التعاوين يف تنمية االذباىات العلمية للصف اخلامس العلمي . 1- 
 دراسة أثر تدريب مدرسي الفيزياء على طريقة دورة التعلم والتعلم التعاوين يف أدائهم الصفي ويف ربصيل طلبتهم . 2- 
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 الدرس االول الكميات المقدارية
 قادرة على اف :بعد االنتهاء من الدرس يتوقع اف تكوف الطالبة أىداف الدرس :

.تعلػل دلػاذا درجػة احلػرارة كميػة مقداريػة, 3.تذكر مثااًل علػى الكميػات ادلقداريػة, 2تعرؼ الكميات ادلقدارية,.1اواًل : االىداف االارا ية: 
يػػة, .تكتشػػف أف الكتلػػة كميػػة مقدار 6.ربػػل مسػػألة علػػى الكميػػات ادلقداريػػة, 5.تفسػػر خضػػوع الكميػػات ادلقداريػػة للعمليػػات احلسػػابية, 4
ثانيـاً : االتجاىـات العلميـة : .تعدؿ من استخداـ وحدة قياس سلطوئة يف قيػاس الشػغل . 8.تستخدـ وحدة ادلرت يف قياس طوؿ الفصل, 7
ثالثـاً : .تنمية حب االستطبلع لدى الطالبات من خبلؿ البحث عن مزيػد مػن ادلعلومػات. 2تنمية اذباه عدـ التسرع يف إصدار احلكم, .1

.االىتمػػاـ باألنشػػطة العلميػػة ادلرافقػػة 2تنميػػة ميػػوؿ الطالبػػات ضلػػو مػػادة الفيزيػػاء وقػػراءة كتػػب الفيزيػػاء والكتػػب العلميػػة, .1ة: الميــول العلميــ
.تقػػػدير دور العلػػػم وتطبيقاتػػػو يف حػػػل 2تقػػػدير عظمػػػة اهلل سػػػبحانو وتعػػػاذل يف ربديػػػد نػػػواميس الطبيعػػػة, .1را عـــاً : أواـــو التقـــدير:  .للػػػدرس

ادلبلحظػػة ادلنظمػػة -1خامســاً : المهــارات : .تقػػدير دور وجهػػود العلمػػاء يف حػػل ادلشػػكبلت وتقػػدء اخلػػدمات اجلليلػػة ذلػػم . 3ادلشػػكبلت, 
تنميػػػة ادلهػػػارات اليدويػػػػة  -4التفسػػػًن العلمػػػػي للظػػػواىر الطبيعيػػػة, -3ادلعطيػػػات,  التنبػػػؤ حبػػػدوث ظػػػػاىرة معينػػػة يف ضػػػوء-2ومجػػػع البيانػػػات, 

 القدرة على حل األسئلة وادلسائل ادلتعلقة بادلوضوع . -5كاستخداـ بع  أنواع األجهزة ادلختربية, 
:اف الكتلة ىي الوزف يف حٌن اف الكتلة : ىي ادلقياس الكمي الستمرارية اجلسم وىي كمية مقدارية وثابتة . يف حٌن الوزف  األخطاء الشا عة

خطػوات  -: مسطرة , منقلة , الطباشًن ادللوف .  االدوات وادلواد ادلستعملة -: ىو قوة جذب االرض للجسم وىو كمية اذباىية ومتغًنة . 
 السًن يف الدرس :

.يطلػػب ادلػػدرس مػػن 2يطلػػب ادلػػدرس مػػن الطالبػػات كتابػػة كميػػات فيزيائيػػة ال تقػػل عػػن مخػػس يف سػػجل النشػػاط, .1مرحلــة االكتشــاف: * 
.يطلػػب ادلػػدرس مػػن 3ـ يف سػػجل النشػػاط ورسػػم رلسػػم الفصػػل, 3ـ وارتفاعػػو 5ـ وعرضػػو 6الطالبػػات حسػػاب حجػػم الفصػػل الػػذي طولػػو 

.يطلب ادلدرس من 4اىها ويطلب منهن تقسيمها إذل قسمٌن على ضوء ذلك, طالباتو يف األمثلة اليت كتبناىا ىل مجيعها ربتاج إذل ذكر اذب
ادلػػدرس يطلػػب مػػن .1* مرحلــة تقــديم المفهــوم:طالباتػو عنػػد حسػػاب حجػػم الغرفػػة ىػػل ػلتػػاج ذكػػر مقػػداره واذباىػػو أـ ذكػػر مقػػداره فقػػط . 
.يطلب ادلدرس مػن طالباتػو  2ىي الكميات ادلقدارية, طالباتو تسمية الكميات اليت ربتاج عند تعيينها ذكر مقدارىا فقط مع وحدة قياسها و 

.يكتب ادلدرس التعريف على السبورة ويطلب من طالباتو كتابتو يف سجل النشاط .الكميات ادلقدارية : ىي الكميات اليت 3كتابة تعريفها, 
* مرحلـة تسجيل ذلك يف سػجل النشػاط .تتحدد بذكر مقدارىا . مثاؿ :  الضغط , درجة احلرارة , احلجم( . ويطلب ادلدرس من طالباتو 

يطلب ادلدرس من طالباتو تطبيض ىذا التعريف على كل من الكميات , مساحة ادلستطيل , مساحة ادلربع , الضغط اجلوي تطبيق المفهوم: 
.ىػػل اف الكتلػػة كميػػة 3( أمثلػػة عػػن الكميػػات ادلقداريػػة دل تػػرد يف الكتػػاب ادلدرسػػي, 3.أعػػط  2عػػريف الكميػػات ادلقداريػػة, .1التقػػوء : -. 

 .ما ىي وحدة قياس الطوؿ ؟ 4مقدارية ؟, 
ــات  ــة والكمي ــات المقداري ــة الفصــل األول : الكمي ــة الثاني ــتعلم التعــاوني فــي المجموهــة التجريبي الخطــط التدريســية فــي اســتخدام ال

 الكميات المقدارية االتجاىية الدرس األول
 تكوف الطالبة قادرة على اف :بعد االنتهاء من الدرس يتوقع اف اىداف الدرس : 

.تعلل دلاذا درجػة احلػرارة كميػة مقداريػة, 3.تذكر مثااًل على الكميات ادلقدارية, 2تعرؼ الكميات ادلقدارية, .1اواًل : االىداف االارا ية: 
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.تكتشػػف أف الكتلػػة كميػػة مقداريػػة, 6.ربػػل مسػػألة علػػى الكميػػات ادلقداريػػة, 5.تفسػػر خضػػوع الكميػػات ادلقداريػػة للعمليػػات احلسػػابية, 4
ثانيـاً : االتجاىـات العلميـة: .تعدؿ مػن اسػتخداـ وحػدة قيػاس سلطوئػة يف قيػاس الشػغل . 8.تستخدـ وحدة ادلرت يف قياس طوؿ الفصل, 7
ثالثـاً : .تنمية حب االستطبلع لدى الطالبات من خبلؿ البحث عن مزيػد مػن ادلعلومػات. 2تنمية اذباه عدـ التسرع يف إصدار احلكم, .1

.االىتمػػاـ باألنشػػطة العلميػػة ادلرافقػػة 2قػػراءة كتػػب الفيزيػػاء والكتػػب العلميػػة, تنميػػة ميػػوؿ الطالبػػات ضلػػو مػػادة الفيزيػػاء و .1الميــول العلميــة: 
.تقػػػدير دور العلػػػم وتطبيقاتػػػو يف حػػػل 2تقػػػدير عظمػػػة اهلل سػػػبحانو وتعػػػاذل يف ربديػػػد نػػػواميس الطبيعػػػة, .1را عـــاً : أواـــو التقـــدير: للػػػدرس 

 ت اجلليلة ذلم . تقدير دور وجهود العلماء يف حل ادلشكبلت وتقدء اخلدما.3ادلشكبلت, 
.التفسػػًن العلمػػي للظػػواىر 3.التنبػػؤ حبػػدوث ظػػاىرة معينػػة يف ضػػوء ادلعطيػػات, 2ادلبلحظػػة ادلنظمػػة ومجػػع البيانػػات, .1خامســاً : المهــارات: 

دلوضػػوع . .القػػدرة علػػى حػػل األسػػئلة وادلسػػائل ادلتعلقػػة با5.تنميػػة ادلهػػارات اليدويػػة كاسػػتخداـ بعػػ  أنػػواع األجهػػزة ادلختربيػػة, 4الطبيعيػػة, 
:اف الكتلة ىي الوزف يف حٌن اف الكتلة : ىي ادلقياس الكمي الستمرارية اجلسم وىي كمية مقدارية وثابتة . يف حٌن الوزف  االخطاء الشا عة

طػوات خ -: مسطرة , منقلة , الطباشًن ادللوف .  االدوات وادلواد ادلستعملة -: ىو قوة جذب االرض للجسم وىو كمية اذباىية ومتغًنة . 
( طالبات من مستويات سلتلفػة يف التحصػيل وتػوزع 6يقسم ادلدرس الطالبات إذل مخس رلاميع كل رلموعة مؤلفة من  .1السًن يف الدرس :

: ودورىا شرح ادلهمة وقيادة احلوار القا دةاألدوار على أفراد اجملموعة على أف تتبدؿ األدوار عليهن بشكل دوري يف كل حصة واألدوار ىي: 
: مهمتهػػا قػػراءة الػػن  ادلكتػػوب يف ورقػػة العمػل أو مػػا جػػاء يف التقريػػر النهػػائي لكػػل حصػػة علػػى مسػػامع القار ــةأكػد مػػن مشػػاركة اجلميػػع, والت

: المنسـقة: مهمتها مراقبة الوقط واحملافظة على اذلدوء بٌن عضوات اجملموعة أثناء أدائهػن ادلهمػات ادلوكلػة ذلػن, المراقبةطالبات رلموعتها, 
: ودورىػػا تقػػـو بتسػػجيل ادلبلحظػػات وتػػدوين مػػا المســجلةسػػتبلـ اخلطػػط اخلاصػػة بعمػػل اجملموعػػة وىػػي عضػػوة االرتبػػاط بادلػػدرس, مهمتهػػا ا

 : مهمتها ذبهيز كل ادلصادر وادلواد اليت ربتاج إليها اجملموعة . الباحثةتتوصل إليو اجملموعة من نتائج ونسخ التقرير النهائي, 
.يعطػي ادلػدرس مقدمػة بسػيطة عػن موضػوع الػدرس مث 2ادلدرس يوزع أوراؽ العمل اخلاصة باألىػداؼ االجرائيػة للحصػة الدراسػية,  .1

يقػػـو بتوزيػػع أوراؽ العمػػل علػػى اجملموعػػات التعاونيػػة وتقػػـو باسػػتبلمها منسػػقة كػػل رلموعػػة تعاونيػػة. وتتضػػمن ورقػػة العمػػل مػػا يػػأيت: 
(ـ 6حسػاب حجػم الفصػل الػذي طولػو   -كتابة كميات فيزيائيػة ال تقػل عػن مخػس. ب  -أ يطلب ادلدرس فيها من كل رلموعة:

ىل مجيعها ػلتاج إذل ذكر اذباىها عند تعيينها وتقسيمها إذل قسمٌن على  -(ـ ورسم رلسم الفصل. ج3(ـ وارتفاعو  5وعرضو  
 حجم الغرفة ىل ػلتاج ذكر اذباىو .  -ضوء ذلك. د

اونيػة لشػرح ومناقشػة ادلهمػة ادلوكلػة ذلػن وتبػادؿ األفكػار واآلراء فيمػا بيػنهن وبصػورة مجاعيػة علػى أف ذبتمع طالبػات كػل رلموعػة تع .2
.تقـو منسقة كل رلموعػة باالتصػاؿ بادلػدرس للحصػوؿ علػى التغذيػة 5يراعى مشاركة اجلميع يف حٌن تقـو القائدة بقيادة احلوار . 

.يقـو ادلدرس بادلرور على مجيػع اجملموعػات 7اجملموعة ومراقبة الوقط ادلخص  .  .تقـو ادلراقبة باحملافظة على اذلدوء يف6الراجعة. 
.تكتػب ادلسػجلة مػا توصػلط إليػو اجملموعػة مػن إجابػة 8للتأكد من تفاعلهن مػع بعضػهن ومسػاعدهتن يف حالػة وجػود استفسػار . 

.يعطػي ادلػػدرس 10ط إليػو كػػل رلموعػة, .تقػـو ادلنسػػقة يف كػل رلموعػة بعػػرض مػا توصػل9علػى مػا ورد مػن أسػػئلة يف ورقػة العمػل, 
درجة لكػل رلموعػة علػى إجاباهتػا , وؽلكػن تقػوء الطالبػات فرديػاً مث يؤخػذ متوسػط درجػات األعضػاء يف اجملموعػة الواحػدة يف أداء 

ن .يقػـو ادلػدرس بتػدوين العناصػر األساسػية للػدرس علػى السػبورة ويطلػب مػ11االختبار وبالتارل تكوف درجػة واحػدة للمجموعػة, 



 ( Cooperative Learningوالتعمم التعاوني ((Learning Cycleأثر استخدام استراتيجيتي دورة التعمم 
 في إكساب طالبات الصف الخامس العممي المفاهيم الفيزيائية 
 وتنمية مهارات  عمميات العمم لديهن وميمهن نحو مادة الفيزياء

 أ.م.د. عبدالرزاق عيادة محمد

           Route Educational and Social Science Journal    

947        Volume 5(6), April 2018 

  

 

طالباتو كتابة ذلك يف سجل النشاط . الكميػات ادلقداريػة : ىػي الكميػات الػيت تتحػدد بػذكر مقػدارىا فقػط . مثػاؿ :  الضػغط , 
( أمثلػة 3.أعػط  2عريف الكميػة ادلقداريػة, .1: التقويمدرجة احلرارة , احلجم( . ويطلب منهن تسجيل ذلك يف سجل النشاط . 
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