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Research Summary
This study was conducted in order to identify the effect of the use of the ( Think- Pair- Share ) strategy
on the group system in the second grade of students in the second grade intermediate physical concepts.
The sample consisted of (46) second grade students for the academic year (2015- 2016) Palestine in the city
of Mosul. To achieve the objective of the research, the researchers prepared a test of the physical concepts
which are in the final form of (30) paragraph measuring (10) physical concepts according to the elements
of the physical concept of definition and example and application. The researchers investigated the validity
and stability of the tool as well as their psychometric properties. After that ,the researchers prepared a set of
teaching plans and instructed the physics teacher in the school to implement in the experiment began from
(20-2-2016). Then the researchers applied the test at the end of the experiment on the research sample and
using the appropriate statistical means. The results showed that the experimental group students who
studied using the
( Think- Pair- Share ) strategy exceeded their colleagues in the control group who
studied the usual method, and the researchers came out with a number of conclusions, recommendations
and proposals.

ملخص البحث

اجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على اثر استعمال استراتيجية ( فكر_زاوج_شارك) بنظام المجموعات في اكساب طالب الصف الثاني

المتوسط المفاهيم الفيزيائية ,وتكونت عينته من ( )46طالبا من طالب الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي ( )2016 -2015اذ تم
اختيارهم قصديا من مجتمع البحث من متوسطة فلسطين في مدينة الموصل .ولتحقيق هدف البحث اعد الباحثان اختبار للمفاهيم الفيزيائية

تكون بصيغته النهائية من ( )30فقرة تقيس ( ) 10مفاهيم فيزيائية على وفق عناصر المفهوم الفيزيائي من التعريف والمثال والتطبيق وقد
تح قق الباحثان من صدق وثبات االداة فضال عن خصائصها السيكومترية ,بعد ذلك اعد الباحثان مجموعة من الخطط التدريسية وكلفا
مدرس مادة الفيزياء في المدرسة بتنفيذ التجربة بدأ من ( .)2016-2-20ثم طبق الباحثان االختبار بعديا في نهاية التجربة على عينة

البحث وباستخدام الوسائل االحصائية المناسبة اظهرت النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية الالتي ُدرست باستخدام إستراتيجية(فكر-
زاوج -شارك) على زمالئهم في المجموعة الضابطة الالتي ُدرست بالطريقة االعتيادية أي يوجد فرق ذات داللة احصائية بين متوسط
اكتساب المفاهيم الفيزيائية تبعا لمتغير نمط التدريس ,وقد خرج الباحثان بعدد من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.

مقدمة:

إن التغيرات الحاصلة في القرن الواحد والعشرين توصف في كثير من األحيان بأنها تغيرات جذرية وال تقتصر على مجال من المجاالت فهي
ّ
تشمل جميع مجاالت الحياة ,وكذلك أسلوب حياة األفراد ( .شبر وآخرون ,)185 :2006,وتُعد التربية من المهام األساسية في أي مجتمع وال

يمكنه االستغناء عنها أو إغفالها ,فكيان المجتمع وبقائه واستم ارره يتأثر بما يبذله المجتمع لتربية الناشئة .والمتتبع للتطور التربوي يرى ان

عما يجري في المجتمع من تغيرات علمية وتكنلوجية بل ان التفاعل بينهما عملية مستمرة ,إذ ان ال سبيل إلى
التربية لم تكن يوماً معزولة ّ
بلوغ ما نشهده اليوم من تقدم علمي وتكنلوجي بدون عمليتي التعليم والتعلم( .نشوان )2: 2005,إن اكتساب المفاهيم العلمية بصورة سليمة
أصبحت من األمور التي ينبغي االهتمام بها ،إذ تعد شرطا من جملة شروط أخرى ينبغي توفرها لدى كل فرد حتى يكون متنو ار علميا وتقنيا،

إن األسلوب التقليدي في التدريس ال يلبي الحاجات األساسية للطالب من حيث القدرة على التفاعل وتبادل المعلومات نظ ار لكثرة أعداد

الطلبة في الصف الواحد فضال عن التركيز على الحقائق والجانب النظري دون مراعاة الفروق الفردية بينهم لذلك فان بعضا من الطالب
يتعذر عليهم استيعاب المفاهيم الفيزيائية بصورة صحيحة .إن اعتماد نماذج تدريسية حديثة تهدف إلى تكوين البنية المعرفية السليمة لدى

الطالب أصبح أم ار ال بد منه الستيعاب سليم وتعديل التصو ارت الخاطئة للمفاهيم لديهم وتحفيزهم على التفكير العلمي السليم بعيدا عن الحفظ

والتلقين ( .البأويوخاجي)2-1 :2006 ،لقد أكدت الدراسات الحديثة على ان الطلبة حين يتعلمون مع بعضهم بعضاً ويجري بينهم التشاور

والتفاعل والنقاش ويتبادلون الخبرات والمهارات ,يكون تعلمهم أفضل وأكثر ثباتاً من ان يتعلموا لوحدهم( .سعادة وآخرون)2008:35,

ويعد التعلم التعاوني إحدى تقنيات التدريس التي جاءت بها الحركة التربوية المعاصرة والتي أثبتت البحوث والدراسات أثرها االيجابي في
ُ
التحصيل الدراسي للطلبة ومهارات العمل الجماعي ذات األثر الكبير في حياتهم اليومية ومستقبالً  ( .الحيلة .)345 :2008,وقد أكدت
االكاديمية القومية للعلوم بأمريكا في المعايير القومية للتربية العلمية ومعايير تدريس العلوم على أهمية تطوير مجتمعات العلم من خالل

المشاركة والنشاط والتعلم في مجموعات صغيرة ,ودعم المناقشة والحوار ,ودعم مجتمع الفصل بالتعاون والمسؤولية المشتركة واالحترام متبادل
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( .عبد السالم .) 174 :2006,ومن أهم اإلستراتيجيات التي نمت في ظل التعلم التعاوني هي إستراتيجية (فكر -زاوج -شارك , )TPSوهي
طريقة فعالة في تغيير نمط الخطاب في الصف ,وبها إجراءات تدخل في نسيجها وبنيتها تتيح للتالميذ وقتاً اطول للتفكير واالستجابة

ومساعدة الواحد اآلخر ( .جابر )91 : 1999,وتعد استراتيجية ) فكر ,ازوج ,شارك ( من االستراتيجيات التي تندرج من الطريقة البنيوية

أوالمنحني البنيوي ,وهي استراتيجية من االستراتيجيات المتنوعة للتعلم التعاوني.وقد طور هذه االستراتيجية العالم كيجان) (1991Kaganويتم
فيها تزويد المعلمين باساليب مرنة لتطبيق التعلم التعاوني والتي بدورها تساعد المتعلمين على التفكير من خالل إعطائهم الوقت الكافي
للتفكير ,ثم المشاركة مع زمالئهم االخرين واالطالع على وجهة نظر مختلفة ,فقد يكونوا أكثر رغبة ,وأقل خشية حول المشاركة مع مجموعة

أكبر ,كما أن ذلك يمنحهم الوقت الكافي ,لتغيير اإلجابة إذا دعت الحاجة و تقليل الخوف من تقديم إجابة خاطئة  ,وهي تشجعهم على
المشاركة التعاونية ,والتعلم المتبادل بينهم و تضمن إسهام كل طالب في العمل سعادةوآخرون)238: 2008,

مشكلة البحث

قد الحظ عدد من الباحثين وجود صعوبات في تعلم العلوم ,وان الطريقة التقليدية هي المستخدمة لدى المعلمين في التدريس ,وفي ظل هذه
األساليب التقليدية ال يشارك المتعلمين بفاعلية في عملية التعليم والتعلم ,مما يؤدي إلى اخفاق الكثير منهم في معالجة ما يواجهونه من
مشكالت ,وتأثير الطرائق التقليدية على انماط التعلم والتفكير وتأثيرها على اتجاهاتهم نحو مادة العلوم ( .الخزرجي)2010:15,

وتشير مالحظات بلومBloomإلى أن حوالي ()%25من التباين في التحصيل العلمي يمكن ان ُيعزى لنوعية طرائق التدريس التي يستخدمها
معلمو العلوم(.زيتون , )133: 2005,لذا كان البد من النظر بجدية إلى أساليب التدريس وطرائقه المستخدمة داخل الحجرة الدراسية بحيث
يتم تبني طرائق تدريس حديثة تعمل على استثارة تفكير الطلبة وتدفعهم إلى العمل والبحث واالبتكار من أجل تعلم أفضل  .مما حدا
بالتربويين إلى إجراء العديد من البحوث والدراسات في هذا الميدان والتي تم من خاللها أيجاد نماذج مختلفة من طرائق التدريس التي تراعي

حاجات المتعلمين وقدراتهم واهتماماتهم وميولهم المختلفة( .سعادة وآخرون)2008:34,مما تقدم الحظ الباحثان ان جميع التوجهات التربوية
الحديثة تؤكد على التفكير والتعلم التعاوني النشط وتدريس المفاهيم بشكل يتوافق مع معطيات ومتطلبات العصر بكل متغيراته  .وبنظرة
موضوعية الى واقع تدريس الفيزياء في المرحلة المتوسطة انه واقع اليزال يطبق االساليب والطرائق التدريسية التقليدية التي من شانها

التركيز على الحفظ والتلقين واالستظهار للمعلومات وعلى حساب التفكير والجواب الوجدانية ,وهذا مما جعل الطلبة يتعاملون مع المعلومات

الظواهر الطبيعية معاملة سطحية .وانهم غير قادرين على التفكير في المفاهيم الفيزيائية .والقدرة على تنظيم معرفتهم بشكل منطقي ,ومن هذا

المنطلق سعا الباحثان الى اعتماد استراتيجية تدريسية تساعد هؤالء الطالب على تنظيم معرفتهم للمفاهيم الفيزيائية وممارستهم في تطبيقها.
وبذلك وقع اختيارهما على إستراتيجيةفكر_زاوج_شارك وتقديمها بنظام المجموعات من اجل تحقيق احد أهداف تدريس الفيزياء وبذلك يمكن
تحديد مشكلة البحث بالسؤال االتي:س :هل يؤثر استعمال استراتيحية فكر_ زاوج _شارك بنظام المجموعات في إكساب طالب الصف
الثاني المتوسط المفاهيم الفيزيائية ؟

اهمية البحث

يحظى علم الفيزياء باهتمام كبير في معظم دول العالم  ،خصوصا إن معظم االختراعات االلكترونية والحواسيب معتمدة على هذا العلم ونظ ار
الن معظم الدول تسعى إلنتاج التكنولوجيا بدال من استيرادها ،فقد اتجهت األنظار نحو علم الفيزياء بوصفه من أهم العلوم التي تشكل
عصب التكنولوجيا الحديثة وعليه فقد تطورت النظرة إلى هذا العلم من كونه مجرد فرع من فروع العلوم الطبيعية إلى كونه أصل الفروع

األخرى ويمكن تعريفه على انه علم دراسة الجسيمات والموجات ودراسة مظاهر علوم الطبيعية وتحليل وتفسير ظواهرها(.زعانين:2002 ،

)183كما أكد التربويون في التربية العلمية على أن التعليم بوجه عام وتدريس العلوم بشكل خاص ,ليس مجرد نقل للمعرفة العلمية إلى
الطالب ,بل هو عملية تُعنى بنمو الطالب (عقلياً ووجدانياً ومهاريا ) وبتكامل شخصيته من مختلف جوانبها ,فالمهمة األساسية في تدريس
العلوم هي تعليم الطلبة كيف يفكرون ال كيف يحفظون المقررات والكتب الدراسية عن ظهر قلب دون فهمها وادراكها وتوظيفها في
الحياة (.زيتون)133: 2005,لقد شغلت العلوم الطبيعية تفكير اإلنسان وسلوكه منذ فجر التاريخ ,واذا ما استعرضنا آثار الحضارات القديمة
سنجد ان آثار التقدم العلمي واالكتشافات واالختراعات والنظريات والمبادئ العلمية تطل علينا من حضارات مختلفة فالعلوم الطبيعية كانت
ويعد ما يقدمه أي بلد أو أي شعب في هذا المجال معيا ارً يقيس تقدمه العلمي ويحدد مكانته بين
وما زالت أهم جوانب الحياة اإلنسانيةُ ,
األمم والبلدان  ( .الخزرجي)20: 2010 ,وبذلك يرى زيتون وزيتون( )2003بأن التعلم التعاوني يعد أحد أهم استراتيجيات التعلم النشط ذي
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المعنى ،وذلك بوصفه عملية تعلم بديلة لنظام التعلم التقليدي حيث يتم تكوين مجموعات تعلم صغيرة لكي يعمل المتعلمون سويا بغرض

تحقيق أقصى افادة تعليمية ممكنة ألنه كلما تعاون أكثر انعكس ذلك على تحصيله(.زيتون وزيتون )224 : 2003,ويعمل التعلم النشط على
تفعيل عمليتي التعلم والتعليم  ,ويؤدي الى تنشيط المتعلم وجعله يشارك بفعالية وتتمثل الغاية من نهج التعلم النشط في مساعدة المتعلمين
على اكتساب مجموعة من المهارات والمعارف واالتجاهات والمبادئ والقيم ,إضافة إلى تطوير استراتيجيات التعلم الحديثة التي تمكنهم من
االستقالل في التعلم ,وقدرته على حل مشكالتهم الحياتية ,واتخاذالقاررات وتحمل مسئوليتها .والتعلم النشط هو مدخل التدريس التي تدمج

مجموعة منوعة من األنشطة لجعل الدماغ يعمل  ,فالطلبة بحاجة الى أن يسمعوا و يروا ويسألوا ويتناقشوا ,ويبحثوا ,ويوظفوا ويدرسوا
المحتوى ,وهذا صحيح في بيئات التعلم وجها لوجه) داخل الصف))بدوي ) 162 :2010,يعد التعلم التعاوني أحد استراتيجيات التعلم النشط
ذي المعنى وذلك بوصفه عملية تعلم بديله لنظام التعلم التقليدي حيث يتم تكوين مجموعات تعلم صغيرة ,لكي يعمل المتعلمون سويلفرض

تحقيق اقصى إفادة تعليمية ممكنة وهنا يتعلم الفرد بانارة  ,ألنه كلما تعاون أكثر انعكس ذلك على تحصيله ) زيتون): 2003 224,كما تؤكد
اغلب االتجاهات التربوية الحديثة على أهمية المفاهيم وضرورة تعلم الطلبة واكتسابهم لها  ،ويرى معظم المهتمين بالتعليم ان احد األهداف
المهمة التي تؤكد عليها المدارس في مختلف االنظمة التعليمية هو التأكيد على تعلم المفاهيم واكتسابها ألنها تشكل القاعدة األساس للتعلم
األكثر تقدما كتعلم المبادئ وتعلم حل المشكالت وان استيعابها يجعل المادة الدراسية أكثر سهولة للتعلم وزيادة فاعلية التعلم وانتقال اثره في
تضييق الفجوة بين المعرفة الراهنة في البنية المعرفية والمكتسبة( .أبو دية)305 :2011 ،

هدف البحث:

هدف البحث الحالي التعرف على اثر استعمال إستراتيجية فكر_ زاوج _ شارك بنظام المجموعات في إكساب طالب الصف الثاني المتوسط
المفاهيم الفيزيائية.

فرضية البحث:

من اجل تحقيق هدف البحث صاغ الباحثان الفرضية الصفرية االتية  ":ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة( )0.05بين
متوسطي اكتساب افراد مجموعتي البحث التجريبية والضابطة للمفاهيم الفيزيائية.
حدود البحث :يتحدد البحث الحالي بـ :

 .1طالب الصف الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة النهارية للبنين للنازحين في مدينة دهوك للعام الدراسي (.)2016-2015
 .2الكورس الثاني من العام الدراسي ()2016-2015

حتديد املصطلحات :
اسرتاتيجية فكر_زاوج_شارك :عرفها كل من:الزهراني) (2012بأنها :من حىعليمي يتدرج من الفردية في التعلم إلى الجماعية  ،وذلك بطرح

تساؤل يفكر فيه الطالب بمفرده  ،ثم يختار أحد الطالب لمناقشته في إجابته  ،ثم يقوم الطالبان بمناقشة مااتفقا عليه من إجابة مع باقي
الطالب  ،ويقيم المعلم اإلجابات معهم للوصول إلى إجابات صحيحة(.الزهراني : Wasowski(2009))2012:49,بأنها إستراتيجية

تتضمن انشطة مهمة مميزة التي يمكن استخدامها في الصف لشمولها لألفراد,المجاميع الصغيرة ,ومناقشة جميع أفراد الصف ,وهو نشاط
مناسب لجميع الطلبة الستجابتهم للسؤال أو النص المقدم من ِقبل المعلم ()Wasowski ,2009:33
التعريف اإلجرائي(فكر_زاوج_شارك) :هي إحدى استراتيجيات

التعلم التعاوني والتي قام الباحثان بتطبيقها على طالب المجموعة

التجريبية من افراد عينة البحث للصف الثاني المتوسط من قبل مدرس المادةوالقائمة على ثالث خطوات هي التفكير المفرد لكل طالب,

مزاوجة إجابته مع شريكه في المجموعة ,مشاركة إجابتهما مع باقي أفراد الصف  .المفهوم :عرفه كل من :

 -1حمدان ( " :)2005تجريد ذهني لخصائص مشتركة لعدد من الظواهر او االشياء والخبرات المتعلقة بها " (حمدان)113 :2005 ,

 -2عليان (" :)2010مجموعة من االشياء او الرموز او االحداث الخام التي نجمعها معا على اساس من الخصائص او الصفات
المشتركة التي يمكن االشارة اليها برمز او اسم او معنى"( .عليان)21 :2010 ,

التعريف االجرائي :مجموعة من الحقائق الفيزيائية تربطها عالقة منطقية وصفات مشتركة تكون تصور خاص في ذهن طالب الصف
الثاني المتوسط ويعبر عنها برمز او مصطلح علمي له معنى ,ويستدل على اكتسابها من خالل اعطائه تعريفا للمفهوم ومثاال عنه فضال عن
تطبيقه وذلك من خالل استجابته على فقرات اختبار المفاهيم المعد من قبل الباحثين ألغراض البحث.
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دراسات سابقة :اطلع الباحثان على العديد من الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية (فكر_زاوج_شارك) وهي:

 -1دراسة احملاميد ( )2006أجريت الدراسة في المملكة االردنية هدفت إلى معرفة أثر التدريس بأنموذج مستند إلى حل المشكالت وفق

إستراتيجية فكر -زاوج -شارك وإستراتيجية الكتابة في دقيقة واحدة في اكتساب المفاهيم البايولوجية تمثلت عينة الدراسة بثالثة مجموعات
األولى تكونت من ( )30طالبة درست المادة بالطريقة االعتيادية والمجموعة الثانية تكونت من( )30طالبة درست المادة على وفق
إستراتيجية (فكر -زاوج -شارك) والمجموعة الثالثة تكونت من ( )30طالبة درست المادة على وفق إستراتيجية الكتابة في دقيقة واحدة
.وكانت االداة المستخدمة هي اختبار المفاهيم البيولوجية,وكما اعتمدت الوسائل االحصائية تحليل التباين االحادي (. )ANOVA

وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طريقة التدريس باستخدام النموذج المستند إلى حل المشكالت وفق إستراتيجية (فكر -زاوج -شارك)على الطريقة
االعتيادية في اكتساب المفاهيم البيولوجية .
 . -2دراسة ( Dales)2007أجريت هذه الدراسة في الفلبين هدفت إلى معرفة اثر إستراتيجية (فكر -ازوج -شارك) في تحصيل
الطالب في جامعة والية بوكيدنون لمادة الرياضيات وتمثلت عينة الدراسة بمجموعتين ,مجموعة تجريبية ( )64طالباً درست باستخدام

إستراتيجية (فكر -زاوج -شارك) ,ومجموعة ضابطة ( )64طالباً درست بالطريقة التقليدية وتمثلت اداة البحث باختبار تحصيلي ,وبعد تنفيذ
تجربة الدراسة وتحليلها احصائيا باسخدام تحليل التباين االحادي أظهرت نتائج الدراسة :االثر االيجابي إلستراتيجية (فكر -زاوج -شارك)

( ,)TPSعلى تحصيل الطالب في مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة االعتيادية.

دراسة خاجي) ) 2010أجريت هذه الدارسة في العراق هدفت الدارسة التعرف إلى فاعلية إستراتيجية

) فكر –ازوج– شارك( في اكتساب

المفاهيم الفيزيائية وتنمية االتجاه نحو حل مسائل الفيزياء لدى طالبات الصف االول المتوسط  ,وتكونت العينة من مجموعتين من طالبات

المرحلة المتوسطة في مدرسة العذراء للبنات بالعراق  ،المجموعة التجريبية وعددها )( 27طالبة  ،والمجموعة الضابطة وعددها )( 25
طالبة وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي ،وتحددت االدوات في اختبار تحصيلي  ،لقياس اكتساب المفاهيم الفيزيائية  ،ومقياس االتجاه
نحو حل مسائل الفيزياء  ،واستخدم الباحث اختبار)ت (كأسلوب إحصائي لمعالجة البيانات  ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها  :وجود
فرق ذي داللة احصائية لدى المجموعة التجريبية في اكتساب المفاهيم الفيزيائية)pdf13(.

دراسة غفور)(2012هدفت هذه الدارسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية )فكر -ازوج –شارك ( في اكتساب المفاهيم الرياضية لدى

طالب الصف الثالث معهد إعداد المعلمين بالعراق ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي  ،وتم تجريب االستراتيجية على عينة الدارسة  ،وهي

من طلبة المرحلة الثالثة معهد أعداد المعلم ينصب احيبعقوبة والتي تتكون من شعبتين ،واختار الباحث شعبة )أ) كمجموعة تجريبية فبذلك
تكون شعبة)ب ( مجموعة ضابطة  ،وبعد تنفيذ الخطط الدراسية التي أعدها الباحث واجراء االختبار التحصيلي النهائي وتحليل النتائج ظهر

أن هناك فروقا ذات داللة احصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اكتساب المفاهيم الرياضية ولصالح المجموعة
التجريبية ،أي أن استراتيجية(فكر -زاوج –شارك) أسهمت في اكتساب الطلبة المفاهيم الرياضية وكذلك أسهمت في مشاركة معظم الطلبة في

حل المشكلة في أثناء الدرس.

دراسة النجار)(2013هدفت هذه الدراسة التعرف على أثر توظيف استراتيجية) فكر –ازوج -شارك ( في تنمية التحصيل والتفكير التأملي

في الجبر لدى طالبات الصف التاسع األساسي بمحافظة خان يونس ،واتبعت الباحثة المنهج التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة

 ،واختارت الباحثة مدرسة أحالم الحارزين االساسية بالطريقة العشوائية  ،حيث اختير منها العينة والتي تكونت من) (74طالبة مقسمة

بالتساوي ) (37طالبة كمجموعة تجريبية و) (37طالبة كمجموعة ضابط  ،وبناء أدوات الدراسة المتمثلة باالختبار التحصيلي واختبار
التفكير التأملي من إعداد الباحثة  ،واستخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية واختبار)ت ( لعينتين مستقلتين  ،وقد أظهرت النتائج  :وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل واختبار التفكير التأملي  ،لصالح طالبات
المجموعة التجريبية لكال المتغيرين التابعين.

دراسة الثالب وعمر ( )2013هدف هذا البحث الى معرفة أثر استراتيجية ) ِّ
فكر -زِّاوج ِّ -
شارك (في تحصيل طالبات الصف الثاني
المتوسط لمادة الرياضيات وتفكيرهن االستداللي  ،واتبع الباحث انفي هذه الدارسة المنهج التجريبي  ،وقد تم اختيار عينة البحث قصديا من
إحدى المدارس التابعة إلى مديرية تربية تكريت بالعراق  ،وبلغ عدد أفرادها( (44طالبة  ،موزعة على شعبتين في كل شعبة ) (22طالبة ،
إحداهما تمثل المجموعة التجريبية التي درست حسب استراتيجية ) فكر -زاوج-شارك (واألخرى تمثل المجموعة الضابطة التي درست حسب
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الطريقة االعتيادية  ،وقد تطلب البحث توفير أداتين هما  :اختبار تحصيلي  ،واعتماد اختبار التفكير االستداللي الذي أعدته بطرس)(2004

 ،وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائيا باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين ) (t-testظهرت النتائج  :تفوق المجموعة التجريبية التي
درست حسب استراتيجية) فكر -ازوج-شارك (على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في التحصيل والتفكير االستداللي
لديهن.
مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة:بعد اطالع الباحثان على الدراسات السابقة خرج منها الباحثان بالمؤشرات والدالالت االتية:هدفت

الدراسات جميعها الى التعرف على اثر استخدام استراتيجية (فكر_زاوج_شارك) في عدد من المتغيرات التابعة في اكتساب المفاهيم وانواع

التفكير التاملي والبصري واالستداللي ,وتك ونت عينة تلك الدراسات من طلبة المراحل الدراسية العامة واالعدادية والمتوسطة ,واعتمدت جميع

الدراسات المنهج التجريبي وتباين عدد المجموعات التجريبية والضابطة حسب اهداف كل دراسة ,واعتمدت جميع الدراسات على ادوات من

اجل اختبار توابعها فكانت اختبارات تحصيلية معرفي ة واخي ار استفاد الباحثان من هذه الدراسات في بلورة مشكلة البحث واعداد االداة فضال
عن مقارنة النتائج.
اجراءات البحث :قام الباحثان بعدد من االجراءات منها اختيار التصميم التجريبي للبحث وتحديد مجتمعه ,واختيار عينته وتكافؤها في عدد
من متغيرات البحث وإعداد أدوات ه (اختبار المفاهيم الفيزيائية) وتهيئة مستلزماته ومن ثم تطبيق التجربة واختيار الوسائل االحصائية المناسبة,
كما موضح على النحو التالي:
اوال :اختيار التصميم التجرييبُ :يعرف التصميم التجريبي بأنه مخطط عمل لكيفية تنفيذ التجربة (عبد الرحمن وعدنان,2007,ص) 487
تم اختيار تصميم تجريبي يستخدم االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة تضبط أحداهمااألخرى ,حيث يشترط في هذا النوع من
التصميم تحقيق التكافؤ بين المجموعتين( .عبد الرحمن وعدنان,2007,ص.) 496
المجموعة

المتغير المستقل

التجريبية

استراتيجية فكر_زاوج_شارك

الضابطة

الطريقة االعتيادية

المتغير التابع
الفيزيائية

اكتساب المفاهيم

الشكل( )1يوضح التصميم التجريبي
ثانيا  :حتديد جمتمع البحث :يعرف مجتمع البحث بانه كل االفراد الذين يحملون البيانات الظاهرة التي هي في متناول الدراسة ,او يقصد به جميع

مفردات او وحدات الظاهرة تحت البحث( .داؤد وعبد الرحمن)66:1990,وتحدد مجتمع البحث الحالي بطالب الصف الثاني المتوسط البالغ
عددهم (  )5144طالبا المستمرين في الدراسة في المدارس المتوسطة النهارية للنازحين في مدينة دهوك للعام الدراسي ()2016-2015

والبالغ عددها (  )93مدرسة وقد حصل الباحثان على هذه المعلومات بموجب كتاب تسهيل مهمة صادر من المديرية العامة لتربية نينوى.
ثالثا  :اختيار عينة البحث:بعد تحديد مجتمع البحث  ،ولغرض اختيار عينته قام الباحثان باختيار متوسطة هفال للبنين للنازحين من بين
المدارس وذلك بتعاون ادارتها ومدرس المادة في تنفيذ تجربة البحث وبعد اختيار المدرسة واختار منها عينة التي بلغ عددها ( )52طالبا ثم
وزعت الى شعبتين (باألسلوب العشوائي البسيط) لتكون أفراد المجموعة التجريبية وهم الشعبة (أ) وبعد استبعاد الطالب الراسبين بلغ عدد

أفراد هذه المجموعة ( )23طالباً في حين تركت الشعبة (ب) لتكون أفراد المجموعة الضابطة التي بلغت ( )23طالبا كما موبضح في
الجدول ( )1وبذلك بلغت العينة ككل ( )46طالباً.الجدول ()1

عدد افراد مجموعات البحث قبل وبعد االستبعاد



المجموعة

الشعبة

التجريبية

أ

العدد
قبل االستبعاد

الراسبون

بعد االستبعاد

25

2

23

 







اثر استعمال اسرتاتيجية (فكر -زاوج -شارك) بنظام اجملموعات
ب

الضابطة
المجموع الكلي للطالب

27

4

23

52

6

46

رابعا  :تكافؤ اجملموعات :بالرغم من التوزيع العشوائي لمجموعات البحث والذي يعطي قدرا مناسبا لتكافؤ مجموعات البحث اال ان

الباحثان قاموا بإجراء التكافؤ في عدد من المتغيرات والتي قد تؤثر في المتغيرين التابعين على حساب المتغير المستقل (فان دالين،

 ) 325 :1985وهذه المتغيرات هي :العمر باألشهر ,المعدل العام للصف االول متوسط ,درجة االعلوم للصف االول متوسط ,حاصل
الذكاء.وقد استخرج الباحثان المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل متغير عند مجموعات البحث ثم طبقا عليها اختبارالتائي لعينتين
مستقلتين متساويتين العدد وادرجت النتائج في جدول()2
جدول()2

يبين القيم التائية لتكافؤ افراد مجموعتي البحث في المتغيرات
المتغير

المتوسط

االنحراف

المجموعة

العدد

تجريبية

23

164.4000

ضابطة

23

164.7143

12.64579

تجريبية

23

41.2571

7.00144

ضابطة

23

39.0571

7.24749

درجة مادة العلوم للصف تجريبية

23

74.9714

12.71055

ضابطة

23

75.3143

8.55010

المعدل العام للصف األول تجريبية

23

76.4286

8.57591

23

77.3143

9.10970

العمر باألشهر

درجة الذكاء

األول المتوسط

المتوسط

ضابطة

الحسابي

المعياري

11.99804

القيمةالتائية
المحسوبة

مستوى

الجدولية

الداللة

عند ()0.05

0.086

متكافئتين

1.047

متكافئتين
2.016

0.107

متكافئتين

0.340

متكافئتين

وقد بلغت القيم التائية المحسوبة ( )0.340 , 0,107 , 1.047 ,0.086على التوالي وهم اقل من القيمة التائية الجدولية البالغة ()2.016

عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )44وهذا يعني انه ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسط مجموعتي البحث في هذه
المتغيرات وبذلك عدت متكافئة.
خامسا :مستلزمات البحث اعداد اخلطط التدريسية :في ضوء تحليل المحتوى وصياغة االغراض السلوكية الخاص به اعد الباحثان نموذج
الخطة التدريسية للمجموعة التجريبية على وفق استراتيجية ( فكر _ زاوج _ شارك) في ما تم تدريس المجموعة الضابطة وفق الطريقة
االعتيادية ثم عرض الباحثان النموذجين على لجنة محكمة من ذو الخبرة واالختصاص في مجال طرائق تدريس العلوم والفيزياء للحكم على

صالحيتها وقد ابدوا موافقتهم عليها.
سادسا :أداة البحث:إن إعداد أداة البحث هو من أهم خطوات البحث كونها الوسيلة التي يجمع بها الباحثان المعلومات التي تمكنه من
اإلجابة على تساؤالت بحثه والتحقق من فرضياته التي افترضها وتحقيق هدفه ,لذلك اعد الباحثان األداة اآلتية:

اختبار المفاهيم الفيزيائية:من اجل قياس اكتساب أفراد عينة البحث للمفاهيم الفيزيائية تطلب ذلك اختبار مفاهيمي خاص بالمادة العلمية
المقررة ضمن حدود البحث ,ونظ ار لعدم وجود اختبار مفاهيمي جاهز يحقق أغراض البحث تطلب ذلك إعداد اختبار اذ اعد الباحثان اختبار

للمفاهيم الفيزيائية تكون بصيغته النهائية من ( )30فقرة لتقيس ( )10مفاهيم فيزيائية هي (الشغل,عتلة من النوع االول ,االستم اررية والقصور



 





اثر استعمال اسرتاتيجية (فكر -زاوج -شارك) بنظام اجملموعات



الذاتي ,قوتا الفعل ورد الفعل ,الجاذبية االرضية ,انكسار الضوء ,المراة المستوية  ,المراة المحدبة ,االلياف البصرية) ولكل مفهوم ثالث

مستويات (التعريف ,المثال ,التطبيق) بعد ذلك تحقق الباحثان من صدق المحتوى لالختبار فضال عن التحقق من خصائصه السيكومترية
لفقراته (السهولة والتمييز) وثباته وبذلك اصبح جاه از للتطبيق على افراد العينة االساسية.

سابعا :تنفيذ التجربة:بعد اختيار عينة البحث وتقسيمها الى مجموعات متكافئة وتكافؤهما في عدد من المتغيرات فضال عن اعداد الخطط
الدراسية واداة البحث وتحديد موقع المدرسة واالتفاق مع مدرس المادة في المدرسة حول تنفيذ التجربة ,إال ان الباحثان حاوال ضبط السالمة

الداخلية والخارجية قبل تنفيذ التجربة وذلك من خالل تكافؤ افراد مجموعات البحث وتوزيعها باألسلوب العشوائي على مجموعات
البحث,واعتماد اداة البحث عينها مع افراد مجموعات البحث ,وقد بدا تنفيذ التجربة يوم الثالثاء المصادف (.)2016 /2/20

وبعد ذلك نفذت التجربة من قبل مدرس المادة وعلى النحو االتي:

 .1تقسيم الطالب الى مجموعات غير متجانسة تضم كل مجموعة اربعة طالب من مستويات مختلفة .
 .2تقسيم افراد المجموعة الى زوجين من الطالب .
 .3توزيع اوراق العمل لكل المجموعات واعطاء الوقت المناسب للطالب للتفكير باالنشطة المعطاة لكل مرحلة من مراحل اإلستراتيجية
وهي كاألتي ( :مرحلة التفكير  ,مرحلة المزاوجة  ,مرحلة المشاركة) .

 .4التمهيد لدراسة ظاهرة انكسار الضوء وذلك بتذكير الطالب بان الضوء يسير بخطوط مستقيمة في الوسط المتجانس وانه اذا سقط على
جسم غير شفاف فان قسما منه ينعكس عنه بزاوية تساوي زاوية سقوطه  ,ثم يعرض المدرس المصور ادناه على
الطالب ويسال الطالب ماذا يحدث للضوء اذا سقط على وسط شفاف يسمح له بالنفاذ منه ؟

االجابة  :ينكسر الضوء

يحضر المدرس قدح زجاجي شفاف به ماء ويضع ملعقة بشكل مائل بحيث ينغمر جزء منها فيه ,

ويسأل المدرس الطالب ماذا تالحظون ؟

االجابة  :ان الملعقة تبدو مكسورة عند سطح الماء

 .5يطلب المدرس من الطالب حل السؤال االول من ورقة العمل وتوجيه الطالب نحو استقراء تعريف انكسار الضوء .
 .6يطلب المدرس من الطالب ان يفكر كل منهم بمفرده في السؤال المطروح  ,ثم يفكر كل طالب مع زميله المجاور له واخي اًر يشترك كل

زوج مع مجموعته ليتناقشوا ويتبادلوا االراء واالفكار من اجل التوصل الى حل مثالي للسؤال المطروح ويتم اعطائهم الوقت المحدد لتنفيذ هذا

النشاط .

 .7تقييم النشاط باختيار طالب عشوائيا من كل مجموعة ويطلب منه اجابة السؤال عن مجموعته  ,فأن اصاب يعزز وتحصل مجموعته
على الدرجة  ,وان اخطأ قوم ولكن خسرت مجموعته الدرجة .
 .8التوضيح لطالب الصف والسيما طالب المجموعات التي اخفقت في اإلجابة عن السؤال نقاط الصعوبة التي واجهتهم  ,وكيفية التفكير
للتوصل الى الحل الصحيح  .يؤكد المدرس على المعلومة التي توصل اليها مع طالبه ويقوم بتعريف انكسار الضوء :
(وهو تغيير مسار الضوء عند انتقاله مائال من وسط شفاف الى وسط اخر شفاف يختلف عنه في الكثافة الضوئية)

ثامنا  :تطبيق اداة البحث  :بعد االنتهاء من تنفيذ تجربة البحث طبق الباحثان اختبار المفاهيم الفيزيائية ,على افراد عينة البحث خالل يوم
االثنين المصادف ( )2016/5/14بعد اعالمهم بموعد االمتحان الختبار المفاهيم الفيزيائية كي يتحسبوا له ويعدونه كاختبار شهري للمادة,

وقد تم مساعدة مدرس المادة في تطبيق هذا االختبار.



 







اثر استعمال اسرتاتيجية (فكر -زاوج -شارك) بنظام اجملموعات

تاسعا :الوسائل االحصائية:اعتمد الباحثان الوسائل االحصائية االتية:
.1تحليل التباين األحادي (:)ANOVA

للتحقق من التكافؤ بين مجموعات البحث )(Ferguson, 1981, 234

 .1معادلة كودر -ريتشاردسون  )20Kuder- Rechardson( :20الستخراج ثبات االختبار( .الشايب)109:2009,
 .2االختبار التائي لعينتين مستقلتين الستخراج داللة الفرق بين المجموعة التجريبية والضابطة (ملحم)193,2000,
عرض النتائج ومناقشتها :سيعرض الباحثان النتائج التي توصال اليها في ضوء فرضية البحث وعلى النحو االتي:

النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسية الخاصة باكتساب المفاهيم الفيزيائية والتي نصها "ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ()0.05
بين متوسطي اكتساب افراد مجموعتي البحث التجريبية والضابطة للمفاهيم الفيزيائية ".وللتحقق من هذه الفرضية الرئيسية استخرج الباحثان

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألفراد مجموعات البحث في اكتساب المفاهيم الفيزيائية وادرجت البيانات في جدول (.)2
جدول()3

يوضح المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات االختبار البعدي الكتساب المفاهيم للمجموعتين التجريبية

المجموعة العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

تجريبية

23

25.1714

2.40692

ضابطة

23

18.4571

2.88345

مستوى

القيمةالتائية
المحسوبة
8.573

الجدولية
2.016

الداللة

عند ()0.05

يوجد فرق دال
لصالح التجريبية

يتضح من الجدول أعاله ان القيمة التائية المحسوبة ( )8.573اكبر من القيمة الجدولية ( )2,016عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية

( )44وعليه ترفض الفرضية الصفرية ,وهذا يعني تفوق طالب المجموعة التجريبية الالتي ُدرست باستخدام إستراتيجية(فكر -زاوج -شارك)
على زمالئهم في المجموعة الضابطة الالتي ُدرست بالطريقة االعتيادية .أي ان استخدام إستراتيجية (فكر -زاوج -شارك) كان ذا تأثير
ايجابي على تفوق طالب المجموعة التجريبيةوجد الباحثان إن ظهور هذه الفروقات بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة

التجريبية التي ُدرست باستخدام إستراتيجية (فكر -زاوج -شارك) في اكتساب المفاهيم الفيزيائية قد تُعزى إلى ما يأتي:
 -1إن استخدام إستراتيجية (فكر -زاوج -شارك) وضع الطالب في تفاعل مع الموقف التعليمي ,إذ امتازت هذه اإلستراتيجية بتقليل مستوى

الخوف والحرج لدى الطالب  ,وتوفير جو من المتعة كان له األثر االيجابي في تفاعلهم وشعورهم بأنهم جزء من العملية التعليمية ,وبهذا
فأنها تجعل المتعلم نشط وفاعل أثناء الدرس في جو ملئ بالحماس والمنافسة والتشويق ,وهذا يؤدي إلى زيادة تركيز الطالب وعدم تشتت
أفكارهم مما يؤدي إلى إقبالهم على المادة وبالتالي زيادة التحصيل .

_ 2ان العمل في مجموعات تعتمد على المناقشة التفاعلية بين طالب المجموعة الواحدة ساعد على بناء مناخ تعاوني داخل الصف وهذا
أدى إلى زيادة ثقة الطالب بأنفسهم خصوصاً الطالب المنطويون وقليلي الكالم ,وبالتالي زيادة مشاركتهم وحماسهم للدرس .

 . 3حسب رأي الباحثان المتواضع,لقد كان أثر مهم في زيادة فاعلية هذه اإلستراتيجية لكونها كانت المسؤولة عن طرح األسئلة العلمية التي
لها أث ارً في دفع الطلبة إلى ا ستخدام اسلوب التفكير العلمي  ,كما كانت المسؤولة عن إعالن بدء وإنهاء المدة المحددة لكل مرحلة من
مراحل اإلستراتيجية في حال توقف بعض الطلبة عن المناقشة وبدء الحديث خارج الموضوع.

االستنتاجات

في ضوء نتائج البحث استنتج الباحثان االتي:

 -1ان اعتماد إستراتيجية (فكر -زاوج -شارك) في تدريس مادة الفيزياء للصف الثاني المتوسط له أثر في رفع التحصيل الدراسي للطلبة .
 -2الطرائق التدريسية التقليدية هي الطرائق السائدة لتدريس مادة الفيزياء في المدارس الثانوية في مدينة الموصل.
 -3امكانية تطبيقإستراتيجية (فكر -زاوج -شارك) في تدريس المفاهيم الفيزيائية في الصف الثاني المتوسط.

التوصيات



 





اثر استعمال اسرتاتيجية (فكر -زاوج -شارك) بنظام اجملموعات

 .1استخدام استراتيجية ) فكر– زاوج – شارك ( في تعليم الفيزياء من قبل المعلمين والموجهين



والطلبة لتحقيق العديد من األهداف التربوية العلمية المرجوة.

 .2إعادة تنظيم محتوى الفيزياء بحيث يوظف نماذج مثل استراتيجية ) فكر– زاوج – شارك(.
 .3تشجيع المعلمين لالشتراك في إنتاج الوحدات الدراسية المبنية باستخدام استراتيجية ) فكر– زاوج – شارك(.

املقرتحات

استرتيجية ) فكر– زاوج – شارك ( في تنمية أنواع أخرى من مهارات التفكير مثل مهارات التفكير المنظومي  ،أو الرياضي
ا
 .1أثرت وظيفة
 ،أو المنطقي.

 .2اجراء دراسة حول أثر استخدام استراتيجية ) فكر– زاوج – شارك ( في تدريس مراحل ومواد دراسية مختلفة.
.3اثر استخدام استراتيجية ) فكر– زاوج – شارك) في اكساب طلبة صف االول متوسط لمهارات عمليات العلم االساسية.
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