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  الملخص

في تحصیل الطلبة " فكر اكتب زاوج شارك"فاعلیة استخدام إستراتیجیة 

  واندماجهم في المهام التعلمیة في العلوم

  إعداد

  ضال احمد حسین أبو رجبن

  إشراف

  حسن عبد الكریم : الدكتور

-فكر (هدفت الدراسة الحالیة إلى استقصاء فاعلیة استخدام إستراتیجیة التعلم البنائي 

  .في التحصیل واندماج الطلبة في المهام التعلمیة في العلوم) شارك -زاوج -اكتب

ة الصف الثامن األساسي، منهم طالبًا وطالبة، من طلب) 124(بلغ عدد أفراد الدراسة 

طالبة، تم اختیارهم عشوائیًا من مدرستین تابعتین لمدارس وكالة الغوث ) 67(طالبًا، و) 57(

 األولى، مدرسة ذكور عسكر األساسیة: الدولیة في منطقة نابلس التعلیمیة بالطریقة القصدیة هما

اثنتان (اسة إلى أربع مجموعات وتم  توزیع أفراد الدر . ومدرسة إناث عسكر األساسیة األولى

باستخدام التوزیع العشوائي المقرون بالمزاوجة، ثم بعد ذلك تم توزیع طلبة ) للذكور واثنتان لإلناث

إحداهما تجریبیة، تدرس وحدة ذریات العناصر والمجموعات : كل مدرسة عشوائیًا إلى مجموعتین

ادة نفسها بالطریقة االعتیادیة، وقد تم بطریقة فكر اكتب زاوج شارك، واألخرى ضابطة، تدرس الم

حدى معلمات العلوم في  اختیار احد معلمي العلوم في مدرسة ذكور عسكر األساسیة األولى، وإ
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مدرسة بنات عسكر األساسیة األولى، لتدریس المادة التعلیمیة نفسها لطلبة المجموعتین الضابطة 

  .والتجریبیة في كل من المدرستین

داف الدراسة قام الباحث بإعداد الخطط التدریسیة الیومیة لمجموعتي ومن اجل تحقیق أه

واستخدم ألغراض البحث االختبار التحصیلي لقیاس تعلم الطلبة  .الدراسة الضابطة والتجریبیة

للمعارف العلمیة لوحدة ذریات العناصر والمجموعات، والمالحظة المباشرة والمقابلة لقیاس اندماج 

علم، وبعد التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة بالطرق المناسبة، طبق الطلبة في مهام الت

االختبار التحصیلي على أفراد الدراسة بعد االنتهاء من تدریس وحدة ذریات العناصر 

   . أسابیع بواقع أربع حصص أسبوعیاةخمسوالمجموعات التي استغرقت مدة 

 Two-Way(ل التباین الثنائي تحلی الدراسة استخدم الباحث اختبار والختبار فرضیات

ANOVA ( لتحلیل النتائج عند مستوى الداللة)α ≥ 0.05( وأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي ،

  :ما یلي

 العناصر ذریات” طلبة الصف الثامن في وحدة في تحصیل داللة إحصائیة اتق ذو فر وجود  .1

 ).شارك- زاوج-اكتب-فكر( إستراتیجیة ولصالح عزى إلى طریقة التدریست "والمجموعات

 بة طلفي تحصیل) α ≥ 0.05( داللة إحصائیة على مستوى داللة ذات فروق  عدم وجود .2

 .جنسالمتغیر عزى إلى ت"  العناصر والمجموعاتذریات”الصف الثامن في وحدة 

 طلبة في تحصیل) α ≥ 0.05( داللة إحصائیة على مستوى داللة ذات فروق عدم وجود .3

إلى التفاعل بین طریقة عزى ت ”العناصر والمجموعات ذریات”الصف الثامن في وحدة 

 .الجنسالتدریس و 
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كبر أ والمقابلة درجة اندماج  المباشرةوكذلك أظهرت نتائج الدراسة باستخدام المالحظة

لذین درسوا بطریقة فكر اكتب زاوج شارك، من حیث انخراط الطلبة في مهام التعلم، للطلبة ا

  . لذین درسوا بالطریقة االعتیادیةامقارنة بطلبة المجموعة الضابطة 

 شارك -زاوج –اكتب  - فكروفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث باستخدام إستراتیجیة

جراء دراسات مشابهة للدراسة الحالیة على موضوعات أخرى لمختلف  في تدریس العلوم، وإ

قامة برامج تدریبیة لمعلمي ومعلمات العلوم تهدف إل ى تمكینهم من المراحل التعلیمیة، وإ

  .توظیف هذه اإلستراتیجیة في تعلیم وتعلم العلوم


