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Abstract

The aim of this study is to explore the effect of teaching physics using the Jigsaw strategy on developing the 

scientific sense and self-efficacy of the first secondary grade students. The study was followed by the semi-

experimental method. The sample consisted of (58) students. They were randomly selected and divided into two 

groups, a controlled group and an experimental group. The controlled group studied the physics course 

traditionally, while the experimental group studied the same course using Jigsaw strategy. Two tools were used to 

collect the data: Scientific sense scale, and self-efficacy scale. The results show that there were statistically 

significant differences at (α = 0.05) between the mean scores of the experimental and control groups students in 

scientific sense and self-efficacy scales. And this difference is in favor of the students of the experimental group 

who studied using the Jigsaw strategy. 
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 الملخص:
تنمية الحس العلمي والكفاءة الذاتية المدركة لدى طالب  في جيكسو إستراتيجيةم تدريس الفيزياء باستخداعن أثر  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف

, تم توزيعهم عشوائيا  إلى من طالب الصف األول الثانوي ( طالبا  82من ) اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي, وتكونت عينتهاو الصف األول الثانوي. 
 إستراتيجيةب المجموعة التجريبية باستخدام الفيزياء باستخدام الطريقة االعتيادية, وطالمجموعتين, حيث درس طالب المجموعة الضابطة مادة 

حصائية أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إو ق على طالب مجموعتي الدراسة مقياس الحس العلمي, ومقياس الكفاءة الذاتية المدركة. ب  , وط  جيكسو
الحس العلمي, والكفاءة الذاتية ية لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياسي ( بين المتوسطات الحسابα=1018عند مستوى )

 .جيكسو إستراتيجية, وهذا الفرق لصالح طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام المدركة
 .الفيزياءتدريس  -الكفاءة الذاتية المدركة -الحس العلمي -جيكسو إستراتيجية: الكلمات المفتاحية

 :مقدمة
شملت , نسان في هذا العصر تحديات مفروضة عليهيواجه اإل

شتى مناحي الحياة, وال يرجع النجاح في مواجهة هذه التحديات إلى 
إلى كيفية استخدام المعرفة وتطبيقها,  بقدر ما يرجع تزايد الكم المعرفي

الل يضاف إلى ذلك أن المعارف والمهارات التي يكتسبها الفرد من خ
 التحاقه بالمدرسة والجامعة لم تعد كافية لضمان مستقبل مهني زاهر.

ومعلم الفيزياء بشكل خاص في  ,إن معلم العلوم بشكل عام
المرحلة الثانوية يسعى لتوفير فرص تعليمية تساعد الطالب على 
معرفة كيف يتعلم, من خالل تخطيط وتصميم أنشطة وخبرات علمية 

عهم في العمل والتعلم؛ مما يؤدي إلى تنمية وعملية تشرك الطالب جمي
يجابية نحو التعلم والمدرسة بعيدا  عن النمط التقليدي الذي اهات إاتج

العملية يركز على حفظ المعلومات دون توظيفها في الحيات 
إن المنحى البنائي يؤكد على البناء الذاتي  واالستفادة منها بفعالية,

يمية تجعل الطالب مبدعا  فاعال  الشخصي للمعرفة في ظل نماذج تعل
 تحديات العصر.لا  مواجهو  اجتماعيا  
ترتبط بالخبرة اإلنسانية في  ,مادة الفيزياء مادة علميةتعد و 

المرحلة الثانوية, فلها دور كبير في الحياة العصرية, ويالحظ في 
السنوات األخيرة حدوث تقدم متسارع ومتالحق في مجال المعرفة 

وهذا التقدم يحسه م, ومجال الفيزياء بشكل خاص, العلمية بشكل عا
ولهذا طالب المرحلة الثانوية في حياته اليومية وأثناء دروس الفيزياء, 

هتمام بتدريس الفيزياء اقتضى السعي وراء هذا التقدم من خالل اال

مجموعة الطرق العلمية التي تستخدم في تطوير المفاهيم  التي تعد  
ويتكون عنها نسيج معرفي دقيق للحقائق  ,طبيعيوالنماذج عن العالم ال

ضيف مهارات عقلية واألفكار المتصلة بذلك العالم, فالفيزياء تمتاز بكونها ت
وممارسة مهارات التفكير المختلفة,  ,, مثل دقة المالحظةومعرفية للطالب
مما يساهم في بناء المنهجية العلمية الالزمة لكل فرد  ,والتطبيق العلمي

مع مجاالت الطاقة والموارد الطبيعية واإلنتاج, وحتى النظرة للحياة, يتعامل 
ن مثل هذه القدرات ترتبط ارتباطا  وثيقا  بتطور اقتصاد الدولة ومواردها  وا 

 .(7) (8102الباجوري, ومدى تعلم مجتمعها )
وتعد مفاهيم الحس العلمي والكفاءة الذاتية من المفاهيم ذات 

واستثمار  ,وحفز قدراتهم ,دافعية المتعلمينزيادة  األهمية, لما تسهم به في
في تعديل وبناء السلوك هذا المفهوم ميولهم بشكل فعال, كما يسهم 

اإليجابي, ويدل على توقعات ذاتية إيجابية بقدرة الفرد على مواجهة 
المشكالت, واتجاه األفراد اإليجابي نحو كفاءتهم الذاتية وحسهم العلمي 

هاراتهم العقلية, وتحقيق التقدم األكاديمي والتميز يساعد على تنمية م
لة تنمية الكفاءة والحس والتفوق, وأداء المهام بكفاءة, مما يدعو إلى محاو 

 ستراتيجيات تعليمية.العلمي بإ
 ,Koseolgu؛  Hanze & Berger, 2007(39)وتؤكد الدراسات )

؛ أبوشوك,  Jayapraba & Kanmani, 2011(40)؛   2010(41)
الشرايدة, ؛  (08)8112الرفوع والقيسي, ؛  (8)8100أبو لبدة, ؛ (3) 3810

( أن تنمية الحس العلمي والكفاءة (38)8102مالك, ؛  (82)8112
في رفع مستوى تحصيل الطالب ومهاراتهم الحياتية األكاديمية يسهم 
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المختلفة, ولكن أشارت تلك الدراسات أن مستوى الحس العلمي 
المستوى المطلوب, وهذا يعود ى الطالب مازال دون والكفاءة الذاتية لد

ستراتيجيات التدريس المستخدمة في تدريس المواد العلمية بشكل إلى إ
 عام والفيزياء بشكل خاص.

وتدريس الفيزياء بشكل  ,إن المتابع لتدريس العلوم بشكل عام
يالحظ أن المعلم مازال داخل الفصل يلقن العلم لطالبه الذين  ,خاص
ا  دون أن ون منه أن يأتيهم بكل شيء في المادة العلمية جاهز ينتظر 

ينشأ الطالب وقد اكتسبوا اتجاها   , ومن ثم  يسعوا إلى الحصول عليه
يلبث أن يولد لديهم رغبة عرفة العلمية, وما سلبيا  في الوصول إلى الم

في التوقف عن التعلم والعزوف عن المعلم والمادة الدراسية, وهذا 
ية التعلم تنتهي عند حد معين, وذلك نتيجة كون المادة يجعل عمل

عداداتهم العلمية المقدمة لهم غير مرتبطة باهتماماتهم وميولهم واست
 ال يدركون أن لها معنى. ومطالب حياتهم, ومن ثم

في مدارس )أوستن( بوالية  وقد ابتكر التربويون العاملون 
هدف الرقي في وذلك ب اس وطوروا طريقة التعلم التعاوني؛تكس

سبانية وزنوج,  العالقات بين الطالب الذين هم من أصول إنجليزية وا 
الطريقة التي توصلوا لها اسم  وتقليل التوترات بينهم, وأطلقوا على

يب, ( من حيث التركJigsawألنها تشبه لعبة ) ؛(Jigsaw)جيكسو
ا أن الطالب اإلنجليز تعلمو  وقد بينت نتائج تطبيق هذه اإلستراتيجية

بشكل مناسب, وظهرت عالقات التعاون والود بين أفراد مجموعات 
التعلم وتحطمت الحواجز الشخصية بينهم, كما أعطت نتائج جيدة في 

 .(01) (8118تنمية التحصيل واالتجاهات )الحيلة, 

 :مشكلة الدراسة
عد تنمية أبعاد الحس العلمي والكفاءة الذاتية المدركة لدى ت

لذلك وية من األهداف الرئيسة لتدريس الفيزياء, طالب المرحلة الثان
تنمية الحس العلمي والكفاءة الذاتية سهام في اإلالحالية حاولت الدراسة 

في تدريس  جيكسو ام إستراتيجيةاستخدلدى الطالب من خالل المدركة 
 :لة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتييمكن تحديد مشك ومن ثم  , الفيزياء

تنمية  فيجيكسو  إستراتيجيةيزياء باستخدام ما أثر تدريس الف
المدركة لدى طالب الصف األول  الكفاءة الذاتيةالحس العلمي و 

 .الثانوي؟
 :لين اآلتيينوينبثق عن السؤال الرئيس السابق السؤا

تنمية  في جيكسو إستراتيجيةما أثر تدريس الفيزياء باستخدام  -
 .الحس العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي؟

تنمية  في جيكسو إستراتيجيةا أثر تدريس الفيزياء باستخدام م -
 .المدركة لدى طالب الصف األول الثانوي؟ لكفاءة الذاتيةا

 فرضيات الدراسة:
 :تيتيناآلتين في ضوء أسئلة الدراسة, تم صياغة الفرضي

في الحس ( α=1.12عند مستوى )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  -
اختالف ول الثانوي يعزى إلى العلمي لدى طالب الصف األ

 ., واالعتيادية(جيكسوالتدريس ) إستراتيجية
لكفاءة في ا( α=1.12عند مستوى )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  -

اختالف المدركة لدى طالب الصف األول الثانوي يعزى إلى  الذاتية
 ., واالعتيادية(جيكسوالتدريس ) إستراتيجية

 اإلجرائية:مصطلحات الدراسة وتعريفاتها 
شكال  من أشكال التعلم  ستراتيجيةهذه اإل د  ت ع جيكسو: إستراتيجية -

الطالب من خالل نشاطهم ضمن جماعات  التعاوني الذي يتعلم فيه
أو خبيرا  في  ,صغيرة, يصبح كل طالب داخل جماعته متخصصا  

جزٍء من موضوِع الدرس, ويقوم بتعليمه لبقية أعضاء الجماعة 
 ,تعاوني تعّلمإستراتيجية . وتعرف إجرائيا  بأنها (00) (8112)الديب, 

 إلى ول الثانوي أثناء تعلم الفيزياءالصف األ طالب تقسيم على تقوم
المادة  موضوعات من الواحد الموضوع ويقسم صغيرٍة, مجموعاتٍ 
 الواحد, الفريق في األعضاء عدد على بناء   فرعية أقسام إلى العلمية
 بعدها له, المحدد الجزء بدراسة الفريق أفراد من فرد كل يقومعندها 
 ,في ما يسمى بمجموعة الخبراء ,األخرى الفرق في هزمالء يلتقي

لدراسة الجزء المخصص لهم ومناقشة المادة العلمية المكلفين بها 
م علّ كل طالب إلى مجموعته األصلية, لي  حتى يتقنوها, ثم يعود 

التالي ما تعلموه في وليتعلم هو ب الجزء الذي أتقنه؛ زمالءه
خضاع الطالب  مجموعاتهم, ودور المعلم التوجيه واإلرشاد للعمل, وا 

 الختبارات فردية في الموضوع كله.
الطرق وانتقاء  ,حكم إصدار على القدرةويعني  العلمي:الحس  -

القرار معتمدا   اتخاذو  ميةلع ةحل مشكل إلىللوصول ؛ الصحيحة
تدل على وجوده من خالل ن, ويسقت ممكو السببية بأسرع على 

 ,الذهنية ا الطالب, وتشير أغلبها إلى أداءاتهوم بهيق التيالممارسات 
, (81) (8100)الشحري,هم واإلدراك والوعيى الفلقائمة عوعمليات 

ويعرف إجرائيا  في هذه الدراسة باألنشطة العقلية التي يقوم بها طالب 
نية على الفهم مب الصف األول الثانوي بصورة معرفية ووجدانية

 الحس العلميوتم قياس , للوصول إلى تعلم فعال ؛واإلدراك والوعي
, المعرفية ألبعاده العلميمن خالل أداء الطالب على مقياس الحس 

استدعاء و التفكير حول التفكير, و )تفعيل غالبية الحواس,  نحو:
)حب االستطالع  , نحو:الحس العددي(, والوجدانيةو الخبرات, 
التحكم في التهور, و االستمتاع بالعمل العلمي, و المثابرة, و العلمي, 

 .اليقظة العلمية(و 
اعتقادات الفرد التي يمتلكها حول وتعني  الكفاءة الذاتية المدركة: -

 ,مهاراته وقدراته, فإذا اعتقد أن لديه قوة إلنجاز األهداف المطلوبة
 ,Banduraفإنه يحاول جعل هذه األشياء تحصل فعال  )
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, وتعرف إجرائيا  في هذه الدراسة بالدرجة الكلية التي (32)(1997 -
حصل عليها طالب الصف األول الثانوي على مقياس الكفاءة 

 الذاتية المدركة المعد خصيصا  لهذه الغاية.
 أهداف الدراسة:

 هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن:
تنمية الحس  في جيكسو إستراتيجيةأثر تدريس الفيزياء باستخدام  -

 علمي لدى طالب الصف األول الثانوي.ال
تنمية  في جيكسو إستراتيجيةأثر تدريس الفيزياء باستخدام  -

 .الكفاءة الذاتية المدركة لدى طالب الصف األول الثانوي

 أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها:

افتراضات على قائمة التدريسية )جيكسو(  إستراتيجية تناولت -
التي تبنتها شيوعا   تلبنائية باعتبارها أكثر النظرياالنظرية ا

 حركات اإلصالح الحديثة في هذا العصر. 
المستوى  على -في حدود إطالع الباحث -ألولى من الدراسات ا -

للكشف عن  جيكسو إستراتيجيةالمحلي والعربي في استخدام 
الكفاءة الذاتية المدركة لدى فاعليتها في تنمية الحس العلمي و 

 صف األول الثانوي.ال بطال
التي قد  جيكسو إستراتيجيةجراءات وصفية الستخدام إ قدمت -

 توفر لمعلمي الفيزياء فرص توظيفها وتفعيلها في تدريسهم.
من المؤمل أن تسهم في تحسين وتنمية الحس العلمي والكفاءة  -

الذاتية المدركة لدى طالب الصف األول الثانوي عند تدريسهم 
 مادة الفيزياء.

منطلقا  لمزيد من البحوث والدراسات في هذا المجال والمجاالت  -
 األخرى. 

 حدود الدراسة ومحدداتها:
الحركة ) فصلياقتصرت هذه الدراسة على موضوعات 

لى عالمقرر  فيزياءمن كتاب ال( القوى في بعد واحد(, و)المتسارعة
( 85, واقتصرت عينة الدراسة على )ول الثانويطالب الصف األ

نتائج بمدى الهـ, وتحدد تعميم 3417/3415في العام الدراسي  طالبا  
 تمثيل العينة لنظرائهم في المدارس السعودية.

نتائج باألدوات التي اعتمدت, ومدى الصدق الكما تحددت 
باإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ , و والثبات التي تمتعت بهما

 وتطبيق هذه الدراسة.

 :سات السابقةطار النظري والدرااإل
 :جيكسو إستراتيجية
 من جوا   الصّفي الموقف على يضفي أسلوبا   التعاوني التعلم ي عد
لتبادل الجيد والتفعيل الفاعلة, المناقشة  الطالب؛ بين واحترامها اآلراءِ  ِِ

 على يساعد مما فيها, المهام وتحديد, مجموعات إلى التقسيم خالل من
 في التعاون سيغرس الذي األمر ب,الطال لدى إيجابيةٍ  اتجاهات تكوين

 .(2)(٨٠٠٢الحياة )األنصاري,  نواحي شتى فيم ممارساته
 إلى المستند التقليدي فالتعليم الدماغ؛ عمل إلثارة مطلوب وهو
فالطالب  المتعلم, إثارة عن قاصرا   أصبح المنفرد والعمل والهدوءِ  الجلوس
 الخبرات وتبادل م,معه وتفاعلهم باآلخرين اتصالهم خالل من يتعلمون
 ؛وتداولها اال بد من تبادله متنوعة خبرات يمتلكون واآلراء. فهم واألحكام

. كما (08) (8117لكي يتم تنمية خبراتهم كأفراد )عبيدات وأبو السميد, 
بينت الدراسات السابقة فوائد للتعلم التعاوني في تنمية التحصيل العلمي 

؛  (83)8102فوزية, ؛  (87)2810, نختلفة )سليماوالمهارات الحياتية الم
 .((82)8118السويلميين, 
حالة خلق ضمن نطاق مجموعات على التعليم   يعمل ولهذا  من ِِ

 والركود؛ الجمود عن البعد كل ويبتعد بعمق, والتحليل التفكير في الحركة
 في المميز ودوره الفعالة ومشاركته رأيه إلعطاء للمتعلم فرصة لوجود وذلك
المزيد)عبود,  ومعرفة, ستطالعاال حب المتعلم لدى ينمي مما العمل,

 .جيكسو إستراتيجيةستراتيجيات التعلم التعاوني ومن أبرز إ .(02) (2٨٠٠
تعليمية تقوم على تقسيم  إستراتيجية ابأنه جيكسو إستراتيجيةوتعرف 

المهمة التعليمية إلى أجزاء على عدد الطالب في كل مجموعة, وكل 
بهدف  ؛في هذه األجزاء, ثم تعمل فرق الخبراء معا   عضو يصبح خبيرا  

الوصول إلى أفضل طريقة لمساعدة األخرين على تعلمها, ثم يقومون 
 .(88) (8100الطائي, علي و خرين )أعضاء المجموعة األبتدريس 

تدريس تعتمد على التعلم التعاوني, من  إستراتيجيةوتعرف بأنها 
ليحققوا  مدون فيه بعضهم على بعض؛يتم تنظيم الطالب بشكل يعتخاللها 

تتقن أهداف الدرس, وفيها يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات من الخبراء 
هذا الجزء فيما بعد ألعضاء  ويدرسونمحددا  من الدرس,  جزءاكل منها 

 .(34)(Aronson, 2015الفريق اآلخرين )
 يةإستراتيج جيكسو إستراتيجيةن لتعريفات السابقة يمكن القول إامن 

تعاونية يتم من خاللها توزيع الطالب على مجموعات عمل غير متجانسة, 
حيث يتم التركيز فيها على االستماع والتحدث والمشاركة بشكل تعاوني 

 يتم تطوير مهاراتهم وخبراتهم. ومن ثم  بين الطالب, 
في اعتماد كل طالب في  جيكسو إستراتيجيةوتكمن أهمية 

ا يشجعهم على أداء أدوارهم بشكل فعال, كما ذهالمجموعة على اآلخرين, و 
ون, وتجعل المعلم اتقلل من النزاعات بين الطالب, ويتحول التنافس إلى تع

منظما  للعمل وموجها ومرشدا  للطالب ومساعدا  له, وبهذا يجد معظم 
ويستمتع الطالب  ,سهلة على الطالب جيكسو إستراتيجيةالمعلمين أن 

 من تسرب الطالب من المدرسة. تقلل ومن ثم   ,بتطبيقها
 كما يلي: جيكسو إستراتيجيةويمكن عرض خطوات تنفيذ 

 2-8 جموعات, تحتوي كل مجموعة منطالب الصف إلى م مقس  ي -
 أفراد, بشكل يراعي عدم تجانسهم.
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تقسيم موضوعات الدرس إلى أجزاء اعتمادا  على أعداد أفراد كل  -
 مجموعة.

ون هو األكثر فاعلية تحديد قائد لكل مجموعة, بحيث يك -
 ونضوجا  بينهم.

كل طالب  يأخذتوزيع أجزاء الدرس على أفراد المجموعة, بحيث  -
 واحدا , ويكون مسؤوال  عنه. جزءا  

 يتاح للطالب وقتا  مناسبا  لقراءة الجزء المطلوب منهم. -
يتم تكوين مجموعات الخبراء من خالل تجميع الطالب من  -

جزئية الدرس المسؤولين عنها, وفقا  ل ,وعات التعلممختلف مجم
بحيث يقوم الطالب من مجموعة الخبراء التي ينتمون إليها 

على كل طالب يتدرب بمناقشة النقاط األساسية في جزئيتهم, و 
 طريقة شرحها ألفراد مجموعته األصلية خالل وقت محدد.

 يرجع الطالب إلى مجموعاتهم األصلية. -
 وتتم مناقشتها معهم. يشرح كل طالب جزئيته ألفراد مجموعته, -
 ويراقب سير العمل ويرشدهم. ,المعلم يتجول بين المجموعات -
في النهاية؛ يعطى لكل طالب اختبار يغطي أهداف الدرس  -

 .للتأكد من تحقيقها

 :الحس العلمي 
 بطريقة الم تعلم يمارسها عقلية يعرف الحس العلمي بأنه أنشطة

حتى يصل إلى  اك الواعيواإلدر  اإلحساس على بناء ووجدانية, معرفية
بأنه  كذلك يعرف. و (02) (8103تحقيق األهداف المنشودة )الزعيم, 

 الفعل الذي تؤديه إحدى الحواس, أو أو, الحواس اإلدراك بإحدى
 وهو مختلفة,اإلحساس ال أنواع تدرك التي الفسيولوجية النفسية الوظيفة
 والحس لسليم,ا الحس: كقولنا الرأي أو ,الحكم بمعنى أيضا   أن يأتي
 قيمة بها ون قدر ,من الباطل بها الحق نميزي الت هو القوة السليم

 .(2) (8102الشيء )أبو عمرة, 
 حكم إصدار على على أنه "القدرةأيضا  يعرف الحس العلمي و 
 قرار واتخاذ, علمية مشكلة حل إلى للوصول الصحيحة الطرق وانتقاء
 من وجوده على ويستدل, ممكن وقت أسرع في السببية على معتمدا  
 أداءات إلى أغلبها المتعلم, وتشير بها يقوم التي الممارسات خالل
 عن تنميته ويمكن والوعي, والفهم اإلدراك على قائمة وعمليات ذهنية
 .(2)(32, 8102مقصودة" )حبيب,  –تعليمية  معالجات طريق

دراك وعي لديه العلمي بالحس يتمتع الذي والمتعلم  اكتسبه لما وا 
 على قدرته جانب إلى, عمليات من ذهنهفي  يدور وما معرفة, من

 بشكل المبذول العقلي والجهد الذهنية وأداءاته أفكاره عن التعبير
 في وسرعته المشكالت, معالجة في مرونته إلى باإلضافة صحيح,
 . (81) (8100المعالجة )الشحري,  طرقمعتمدا  األداء

ا , تسعى المؤسسات التعليمية باإلضافة إلى إن الحس العلمي هدف
إلى تحقيقه, وهذا ما أكدت عليه الرابطة األمريكية في أهمية النهوض 

( 8102بتطوير مهارات التفكير والحس العلمي في حياة األفراد )رمضان, 
(, وألهميته فقد استخدمت طرق واستراتيجيات وبرامج عديدة لتنميته 03)

( التي استخدمت التعلم 32) (Furberg & Klug, 2013منها: دراسة )
التعاوني والحوار والمناقشة, واستخدام الحاسوب في تمثيل األشكال البيانية 

 في تنمية الحس العلمي في مادة العلوم.
يمتلك أصحاب الحس العلمي سمات الرغبة الشديدة واالستمتاع 
بالقراءة حول الموضوعات العلمية أو مشاهدة أفالم حولها, وحب 

واالبتكار والرغبة الشديدة في تصميم أجهزة أو اقتراحات جديدة  االستطالع
لبعض المشكالت البيئية والمرونة في معالجة المواقف التي يكون فيها, 
والقدرة على االستدالالت, والقدرة على تمثيل المعلومات والتنظيم الذاتي 

حاضرة واليقظة العقلية, والقدرة على استدعاء خبراته السابقة وربطها بال
بسرعة, والتحدث بلغة علمية واألقدام والمبادرة وتحمل المسؤولية والمثابرة 
والقدرة على إصدار األحكام باإلضافة إلى الحس العددي والكيميائي 
والفيزيائي, وحسن التخمين والمنطق العلمي, ومن المالحظ أن كل السمات 

تشير إلى السابقة يمكن ترجمتها إلى مجموعة من الممارسات والتي 
األداءات الذهنية التي يتبعها المعلم عند معالجته ألي مشكلة التخاذ قرار 
فيها مع التركيز على عامل السرعة في األداء والتنفيذ بشكل رئيسي 

 (.2()8102)حبيب, 
ومن المالحظ أن كل السمات السابقة يمكن ترجمتها إلى مجموعة 

نية التي يتبعها المعلم عند من الممارسات والتي تشير إلى األداءات الذه
معالجته ألي مشكلة التخاذ قرار فيها مع التركيز على عامل السرعة في 

 األداء والتنفيذ بشكل رئيسي.
وحتى تتم تنمية الحس العلمي لدى الطالب, على معلم العلوم أن 
يهيئ بيئة تعلم ثرية لألنشطة التعليمية, ويتيح الفرصة للطالب للتعبير عن 

ية مما يساعد على مرونة المتعلم, وذلك عندما يتقبل المعلم كل رأيه بحر 
الحلول التي يطرحها المتعلم في اإلجابة عن األسئلة المفتوحة, كما يجب 
عليه تشجيع الطالب وتحفيزه على اإلنجاز وزيادة دافعيته للنجاح, 
ومساعدته على استدعاء المعلومات من الذاكرة, وعلى المعلم رفض 

قبل المعلمين تجاه أي فكرة جديدة, و ترسيخ ممارسات الحس التعصب من 
العلمي من قبله لدى طالبه, وعليه تنمية القدرات العقلية واالنفعالية 
والحسية, وعليه تفهم إن لكل طالب طريقته الخاصة في تشكيل المشهد 

 –السمعية  –الداخلي في ذهنه من األنماط التمثيلية الثالث )البصرية 
تكون لغته أو أسلوبه المفضل في التعلم ونمطه التفكيري في الحسية( ف

إدراك العالم من حوله, ومن الضروري أن يمتلك المعلم أسباب القوة 
المهنية وعلى رأسها اكتسابهم اللغة العلمية, وممارسات الحس العلمي, 
حيث أن فاقد الشيء ال يعطيه, وضرورة أن يمر الطالب بخبرات مختلفة 

 في حياته.



  8102الثالث , العدد  –عشر  الثامنالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

 :الحس العلمي مكونات
من خالل االطالع على تعريفات الحس العلمي, يتبن أنه حتى 

يجب أن يمر بعمليات  ,يتخذ الطالب قرارا  مناسبا  لحل مشكلة معينة
من خالل استقباله للمعلومات متتابعة, وهذه العمليات تبدأ باإلحساس 

باه من والبيانات عن الظاهرة أو الموقف باستخدام حواسه, ثم االنت
خالل تركيز شعوره ألجزاء معينة من الظاهرة, ويوجه سلوكه نحوها, 

فيها يقوم , التي دراكعملية اإلمن خالل  تكيف معهايحاول الثم 
الطالب بتحويل انطباعاته الحسية التي كونها إلى تمثيالت عقلية من 

عطائها معنى, ثم يصل إلى عملية الوعي من خالل  ,خالل تفسيرها وا 
يؤثر ذلك على سلوكه نحوها, وبعد  ومن ثم  وفهمه للظاهرة,  معرفته

عملية الوعي تأتي عملية حل المشكلة التي تتطلب قيام الطالب 
بالبحث والتقصي الكتشاف الحقائق التي تمهد للوصول إلى حل 
مناسب للمشكلة المتضمنة في الظاهرة, وأخيرا  تأتي عملية اتخاذ 

 8112ل البدائل لحل المشكلة )العتوم, القرار, وفيها يتم اختيار أفض
 (.  (8)8107؛ أبوشامة, (07)

 :أبعاد الحس العلمي
طالع على عدد من الدراسات المتعلقة بالحس من خالل اال

 ; Driver, 2013العلمي, تبين تعدد أبعاد الحس العلمي منها)
David,2013   ؛  (02)8103الزعيم, ؛ (81) 8100الشحري, ؛

؛ أبوشامة,  (88)8107محمد, ؛  (03)8102رمضان, 
, المرونةو , الدقةو , االستطالع حبو , السرعةو , االستشعار:((8)8107

 وتحمل, والمبادرة, اإلقدامو , واإلفاضة األدلة تقديمو , الذاتي التنظيمو 
 وتقدير,التفكير استقالليةو , المثابرةو , التسرع وعدم, التريث, المسئولية

 اليقظةو , العلمي الخيال وسعة, ةالعلمي األفكار طالقةو , الذات
 تفعيلو  ,علمية بلغة التحدثو , الوقت تنظيمو  (,والتركيز االنتباه)العقلية
 الخبرات. واستدعاء الحواس غالبية

بعض أبعاد الحس العلمي, وفي هذه الدراسة تم التركيز على 
على بعدين رئيسيين هما: البعد المعرفي )تفعيل غالبية  بعد أن و ز عت

والحس العددي(, استدعاء الخبرات, و التفكير حول التفكير, و اس, الحو 
االستمتاع بالعمل و المثابرة, و والبعد الوجداني )حب االستطالع العلمي, 

 اليقظة العلمية(.و التحكم في التهور, و العلمي, 
 :الكفاءة الذاتية المدركة 

تعد الكفاءة الذاتية مفهوما  أساسيا  في النظرية االجتماعية 
لمعرفية, وبعدا  من األبعاد المهمة في الشخصية اإلنسانية؛ لما لها ا

من أثر في سلوك األشخاص وتصرفاتهم, حيث تؤدي الكفاءة الذاتية 
دورا  رئيسا  في توجيه السلوك وتحديده, وتعد الكفاءة الذاتية من السمات 

وتشكل عنصرا  مهما  في منظومة  ,المهمة التي تتطور مع الزمن
 . (2) (8111لمواقف التعلم )حمدي وداود, لطالب, وتنظيمه شخصية ا

أشكال الكفاءة الذاتية حسب نوع اإلنجاز الذي يرغب الفرد  وتتنوع 
في تحقيقه, سواء كان اجتماعيا  أو أكاديميا  أو مهنيا , ومن هذه األنواع 

ة الكفاءة الذاتيو الكفاءة الذاتية المثالية, و الكفاءة الذاتية األكاديمية, 
 .(82)(8101الكفاءة الذاتية المدركة )محمد, و الجسمية, 

رؤية الفرد واعتقاداته الذاتية حول  :وتعرف الكفاءة الذاتية بأنها
وتحقيق أهدافه الذاتية في مختلف المجاالت,  ,مقدرته على العمل واإلنجاز

وما يترتب عليها من تنظيم وتخطيط وممارسات لتحقيق أهدافه 
(Bandura, 1997)(32). 

أن فاعلية الذات تتكون من  (32)(Bandura, 1997ويرى باندورا )
االتجاهات حيث إن القوة, و العمومية, و مقدار الفاعلية,  :هي ,ثالثة أبعاد

ترى أن الوظائف المعرفية التي تحرك  اصرة المهتمة بالعمليات الدافعيةالمع
 ,لنمو الفرد سلوك الفرد وتوجهه وتحافظ على استمراريته, إنما هي محصلة

تحديدا  على  تهذه االتجاهات ركز و  اإلضافة إلى الخبرة التي اكتسبها,ب
التغيرات التي تطرأ على الوظائف المعرفية, مثل: تحديد األهداف, 

 ,Pintrich& Schunk) التوقعات, والقيم, واالنفعاالت ومستوى
طالب, . ولعل من أهم العمليات الدافعية والمؤثرة في سلوك ال(28)(1995

الكفاءة الذاتية, ويشير هذا بما يطلق عليه أو  ,وتحديدا  خالل عملية التعلم
المصطلح إلى مجموعة المعتقدات التي يحملها الطالب عن نفسه فيما 

 يتعلق بقدراته على تعلم أو أداء سلوك محدد عند مستوى معين.
دراك الطالب لكفاءته الذاتية يتعلق بتقييمه لق  درته على تحقيقوا 

نجاز, والتحكم باألحداث, كما يسهم في تحقيق مستوى معين من اإل
الطالب ألهدافه, ومقدار الجهد المبذول, وأساليب التفكير المستخدمة 

 .(08) (028, 8112لتحقيق هذه األهداف )الرفوع والقيسي, 
ووفقا للنظرية المعرفية االجتماعية, فإن معتقدات الطالب عن 

فالكفاءة الذاتية تؤثر في . عدة نواح من سلوكه كفاءته الذاتية تؤثر في
الطريقة التي يختار بها الطالب النشاطات التي يشارك فيها, وهي كذلك 
تؤثر في مقدار الجهد الذي يبذله لتحقيق أهدافه, باإلضافة إلى تأثيرها 

وكنتيجة . على مقدار المقاومة التي يبذلها في مواجهة بعض العقبات
لذاتية تؤثر بصورة عامة في مقدار تحصيل الطالب حتمية, فالكفاءة ا

وتعلمه, فهو يميل إلى االنخراط في النشاطات التي يعتقد مسبقا  بقدرته 
على النجاح فيها, حتى لو لم تكن قدراته تؤهله لعمل ذلك, وفي الوقت 
. نفسه يميل الفرد إلى تجنب النشاطات التي يعتقد بعدم قدرته على أدائها

ستراتيجيات, واألساليب التي تؤثر على اإل ن الكفاءة الذاتيةإن ويمكن القول:
 .(22)(Zimmerman, 2000)يستخدمها الفرد لتحقيق أهدافه المعرفية 
جزءا  من النظرية المعرفية  المدركة ويعد مصطلح الكفاءة الذاتية

يعتمد على  -بصورة عامة– االجتماعية التي تنص على أن التحصيل
الفرد, والعوامل الشخصية من جهة, وبين العوامل  التفاعل بين سلوك

 .(32)(Bandura, 1997البيئية من جهة أخرى )
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إلى أن  (22)(Zimmerman, 2000)ويشير زيميرمان 
تؤثر في سلوكات المتعلم ( متغير شخصي) معتقدات الكفاءة الذاتية

التحصيلية من حيث اختيار المهمات, والجهد, ومقاومة اإلحباط, 
ن المتعلمين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة الذاتية بمعنى أ

ينغمسون في المهمات التعليمية, ويبذلون جهدا  أكبر, ولديهم مثابرة 
صرار على تجاوز المشكالت التي تظهر أثناء التعلم وبشكل . وا 
فعندما . متبادل, فإن المتغيرات السلوكية تؤثر في المتغيرات الشخصية

, فإنهم بشكل (السلوك) بالعمل على أداء مهمة تعلمية يقوم المتعلمون
, والذي يظهر لهم أن (متغير شخصي) عقلي يالحظون مدى تقدمهم

إن . يرفع من مستوى الكفاءة الذاتية ومن ثم  لديهم اإلمكانات للتعلم, 
على سبيل وبالعكس, المتغيرات الشخصية تؤثر في المتغيرات البيئية, 

حد المتعلمين من ذوي الكفاءة الذاتية المرتفعة عندما يقوم أ: المثال
فإنه يعمل  ,بإنجاز مهمة تعلمية ما, في وسط بيئي مليء بالمشتتات

وأن . ليجعل البيئة أقل تشتتا   ى مضاعفة تركيزه وانتباهه للمهمة؛عل
تأثير المتغيرات البيئية على المتغيرات الشخصية يحدث عندما يقوم 

يم تغذية راجعة لحظية ترفع من مستوى المدرسون )المدربون( بتقد
 (.متغير شخصي) الكفاءة الذاتية

؛  Bacchini, & Magliulo, 2003(35)وقد بينت الدراسات )
؛ حمدي وداود,  (08)8112؛ الرفوع والقيسي,  (82)8112الشرايدة, 
( أن الطالب الذي لديه كفاءة ذاتية (8)8100؛ أبولبدة, (2)8111

أعلى ومثابرة على إنجاز المهمات الصفية  عالية, تكون لديه ثقة
المطلوبة, ويكون أكثر انغماسا  في األنشطة الصفية, في حين أن 

دم رغبة من وع ,الطالب الذي لديه كفاءة ذاتية منخفضة يظهر انسحابا  
 بذل المزيد من الجهد.

 :الدراسات السابقة
استخدام ب اطلع الباحث على عدد من الدراسات المتعلقة

في العملية التعليمية التعلمية, ويمكن عرضها كما  جيكسو تيجيةإسترا
 يلي:

 إستراتيجيةفعالية دراسة للكشف عن  (31)(0222كامل ) أجرى
jigsaw معلميمن ليم التعاوني في اكتساب الطالب القائمة على التع 

 في مصر, الفيزياء بعض المفاهيم البيولوجية المتطلبة لتدريس العلوم
( طالبا, طبق عليهم اختبار تحصيلي في 88من ) تكونت العينة

ومقياس اتجاهات الطالب نحو استخدام  ,المفاهيم البيولوجية
في  جيكسو إستراتيجيةجيكسو, أظهرت النتائج فاعلية  إستراتيجية

من الطالب يشعرون بزيادة عالقات الود  (%20.7)التحصيل, وأن 
 (%22)واستمتع  ,وجيكس ستراتيجيةنتيجة إل ؛بينهم وبين زمالئهم

 .ستراتيجيةاإل منهم بالتعلم باستخدام هذه

دراسة  (32)( Hanze & Berger, 2007أجرى هانز وبيرغر )و 
والطريقة التقليدية في تدريس الفيزياء  جيكسو إستراتيجيةبهدف المقارنة بين 

ا ( طالب037لطلبة الصف الثاني عشر في ألمانيا , تكونت العينة من )
 أظهرت النتائج عدموتجريبية,  ,ضابطة :إلى مجموعتين عواوطالبة, و ز  

طريقة أداء الطلبة األكاديمي يعزى لعلى  حصائيا  وجود فروق دالة إ
حصائيا  في االعتماد على النفس والكفاءة التدريس, ووجود فروق دالة إ

والتواصل االجتماعي والقدرة على إيجاد الرغبة في الحصول على المعرفة, 
لطلبة متدني التحصيل استفادوا أكثر من التعلم من خالل كما أن ا
 مقارنة بالطريقة االعتيادية. جيكسو إستراتيجية
إلى اختبار  (20)(Koseolgu, 2010)كوسليو هدفت دراسة و 

والتعلم القائم على  جيكسو إستراتيجيةالفروق بين التعلم التعاوني المتمثل ب
هات الطلبة وكفاءتهم في مقرر التدريس المباشر من حيث التحصيل واتجا

, جيكسو إستراتيجيةاألحياء في تركيا, ثم التعرف على آرائهم حول 
الثالثة في مقرر األحياء, ( طالبا  من طالب السنة 22تكونت العينة من )و 

ضابطة وتجريبية, بينت النتائج وجود فروق دالة  :مجموعتين و ز عوا على
, وال توجد فروق دالة جيكسو تيجيةستراتعزى إل ,احصائيا  في التحصيل

 إحصائيا  في الكفاءة الذاتية واالتجاه نحو األحياء تعزى لطريقة التدريس.
 ,Jayapraba & Kanmaniأجرى جايابرابا وكانماني)و 
لتحسين  جيكسو إستراتيجيةدراسة بهدف تحديد آلية استخدام  (21)(2011

في الهند, تكونت العينة تحصيل طلبة المرحلة الثانوية في مادة األحياء 
ضابطة وتجريبية,  :على مجموعتين تم وزعوا ,( طالبا  وطالبة71من )

حيث تفوقت  ,تحصيلالفي  جيكسو إستراتيجيةوأظهرت النتائج فاعلية 
 على الطريقة االعتيادية.

 لتصميم التوصل إلى دراسته هدفت فقد (3)( 8103) شوك أبو أما
 مقرر تدريس في الجيكسو الوب" تعاونىال التعلم سلوبأ يستخدم برنامج
 التحصيل على البرنامج هذا وأثر السودان, في الثاني الصف كيمياء
( 22) من الدراسة عينة وتكونت الطالب, لدى بالتعلم واالحتفاظ الدراسي
 قبلي اختبار طبق وقد وضابطة, تجريبية مجموعتين إلى وزعوا طالبا ,
 بالتعلم االحتفاظ لقياس المجموعتين على االختبار تطبيق وأعيد وبعدي
 حصائيةإ داللة ذات فروق وجود الدراسة النتائج وأظهرت. أسابيع 3 بعد
 دالة فروق وجود أظهرت وأيضا التجريبية, المجموعة لصالح التحصيل في
 ستر  د   التي التجريبية المجموعة لصالح بالتعلم االحتفاظ في حصائياإ

 .جيكسو ستراتيجيةإ باستخدام
 إلى التي هدفت (30)(8103وفي دراسة المطوق )  

في تنمية التفكير ( Jigsaw) جيكسو إستراتيجيةثر استخدام الكشف عن أ
, تكونت العينة من الناقد واالتجاه نحو العلوم لدى طلبة الصف الثامن بغزة

ق ب  وتجريبية, وط   ,ضابطة :( طالبا  وطالبة, توزعوا على مجموعتين082)
ومقياس االتجاه نحو العلوم, وبينت النتائج  ,ر التفكير الناقدعليهم اختبا

 جيكسو إستراتيجيةتفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام 
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في االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه نحو العلوم على طالب 
 المجموعة الضابطة.

 (38)(8102بينما كان الهدف من دراسة مالك )  

 على جيكسوال التعاوني التعلم إستراتيجية استخدام أثرالكشف عن 
, األردن في العلوم مادة في األساسي السادس الصف طالب تحصيل

 ,ضابطة :على مجموعتين وزعوا ( طالبة71تكونت العينة من )و 
بينت النتائج تفوق الطالبات و وتجريبية, واستخدمت اختبار تحصيلي, 

 .في التحصيل العلمي جيكسو إستراتيجيةاللواتي درسن وفق 
 (0) (1028حمود وشيخ خميس ) كما أجرى أبو  

للتعلم  جيكسودراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام طريقة 
التعاوني في تطبيق أنشطة التربية المهنية لدى طلبة الصف الخامس 

واألعمال الزراعية, تكونت عينة  ,األساسي في مجال العلوم التطبيقية
أظهرت النتائج بعد تطبيق و ( طالبا  وطالبة في سوريا, 31الدراسة من )

حصائيا  بين متوسط درجات تبار قبلي وبعدي وجود فروق دالة إاخ
الطلبة في االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي, وهذا 

 للتعلم التعاوني. جيكسوالفرق يعود إلى أثر طريقة ال
, فقد هدفت إلى (33)(8108) وفاأما الدراسة التي أجراها 

, جيكسوالتي ستراتيجيإ باستخدام األحياء تدريس أثرالكشف عن 
 وفق يدرسون الذين التاسع طلبة تحصيل في المتدفق النشاط ودرس
, في األردن نحوها واتجاهاتهم الدولية العامة الثانوية شهادة البرنامج

جموعات, ( طالبا  وطالبة, توزعوا على ثالث م21تكونت العينة من )و 
استخدمت الدراسة اختبار تحصيلي ومقياس االتجاه نحو األحياء, 

تعزى  ,حصائيا  في التحصيلصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إتو 
ودرس النشاط , جيكسو إستراتيجيةالتدريس لصالح  ستراتيجيةإل

دراسة األحياء حصائيا  في االتجاه نحو فروق دالة إ دالمتدفق, ووجو 
 .جيكسو ستراتيجيةإلصالح  تعزى

أن الدراسات يتبين , من العرض السابق للدراسات السابقة
ولكن لم تتوفر , في تدريس العلوم جيكسو إستراتيجيةستخدام تطرقت ال

 إستراتيجيةأي دراسة على المستوى المحلي حاولت دراسة استخدام 
في حدود علم –في تدريس العلوم في المملكة العربية السعودية  جيكسو

الدراسات السابقة جميعها لم تتعرض لدراسة أثر  , كما أن-باحثال
,  لذا؛ تأخذ هذه في الحس العلمي لدى الطالب جيكسو إستراتيجية

في  جيكسو إستراتيجيةالستخدام ي دراستها التميز فالدراسة نوعا  من 
في  تم االستفادة من الرجوع إلى الدراسات السابقة, وقد لفيزياءتدريس ا

جراءاتها, وبناء أدواتها, األ غناءإ دب النظري في هذه الدراسة, وا 
 ,إضافة إلى المقارنات بين النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات

 والنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية.
 

 المعالجة اإلحصائية:و تصميم الدراسة 
 حيث تم اختيار, ةشبه التجريبيالدراسة الحالية من الدراسات  تعد

, مجموعة مجموعتين علىثم توزيعهم عشوائيا  قصدي, أفراد الدراسة بشكل 
أخرى جيكسو, و  إستراتيجيةمادة الفيزياء باستخدام  هاتجريبية درس طالب

واشتملت  .الطريقة االعتياديةدرس طالبها المادة نفسها باستخدام  ضابطة
 :ات اآلتيةمتغير الالدراسة على 

, جيكسو إستراتيجيةالتدريس, ولها مستويان:  ةإستراتيجي :المتغير المستقل
 والطريقة االعتيادية.

 : المتغيرات التابعة

 الحس العلمي, وقيس بدرجة الطالب على مقياس الحس العلمي. 

 لكفاءة امقياس بدرجة الطالب على  ت, وقيسالمدركة لكفاءة الذاتيةا
 .المدركة الذاتية
 :جراءاتالطريقة واإل

طالب  ( طالبا  من85) ت عينة الدراسة منتكون: عينة الدراسة 
تم توزيعهم عشوائيا  إلى , الصف األول الثانوي في مدينة الطائف

( 13) مكونة من وتجريبية( طالبا , 85مكونة من )مجموعتين ضابطة 
 . طالبا  

لتدريس طالب المجموعة دليل للمعلم  تم إعداد : دليل المعلم
تاب الفيزياء لطالب الصف األول المختارة من ك الموضوعاتالتجريبية 
األهداف المتوخاة على هذا الدليل اشتمل و , جيكسو إستراتيجيةثانوي وفق 

رشادات وتوجيهات للمعلم, وخطواتها جيكسو ستراتيجيةوصف إلمنه, و  , وا 
 .أوراق عملو 

ثانوي الوللتأكد من صدق الدليل ومناسبته لطالب الصف األول 
 خصصينتخبراء م( 9مجموعة مكونة من ) ومادة الفيزياء, تم عرضه على

ما فيه من أهداف  لبيان آرائهم حول ,في مناهج العلوم وطرائق تدريسها
وبذلك  ,هاا لارو , وتم األخذ بجميع المالحظات التي أشوخطوات وأنشطة

 للتطبيق.  اأصبح جاهز 
  :الخطوات اآلتية جيكسو إستراتيجيةالدليل وفق  ضمنوت

 .تارة من كتاب الفيزياء للصف األول الثانويالمخ الموضوعاتتحديد  -0

بحيث تحتوي كل  ,توزيع طالب الصف على مجموعات تعاونية -8
( أعضاء, متباينين في القدرات والمهارات 8مجموعة على )

 والتحصيل.
 .( أجزاء6-8تقسيم الدرس إلى ) -3

من أجزاء تكليف كل طالب من أعضاء المجموعة الواحدة بجزء  -2
 . طالب خبير بالجزء المتعلق بهالدرس, واعتبار كل 

مع التركيز  ,السماح للطالب بوقت مناسب لقراءة موضوع الدرس -8
 على الجزء الخاص به.

تكليف الطالب الخبراء الذين لهم الجزء نفسه بمناقشته وتقديم ورقة  -2
 . عمل



 ر تدريس الفيزياء باستخدام إستراتيجية جيكسو في تنمية الحس العلمي والكفاءة الذاتية المدركة لدى طالب الصف األول الثانويأث

 

يقوم كل عضو خبير بالعودة إلى مجموعته األصلية, ويدرس  -7
 .زء المسؤول عنهأفرادها الموضوعات الخاصة بالج

ارات واألسئلة التي يطرحها يجيب كل طالب خبير عن االستفس -2
 .زمالؤه

م, من خالل مالحظة سير يشرف معلم العلوم على عملية التعل -2
االستفسارات, وحل المشكالت التي تواجه  العمل واإلجابة عن

 الطالب.

خضاع الطالب جميعهم إلى اختبار فردي يغطي أجزاء إ -01
 الدرس كلها.

تعامل مع نتائج االختبار على أنها درجات للمجموعة, ال -00
 .علن النتائجبعدها تو 

تكرار الخطوات السابقة لكل الموضوعات المتضمنة في  -08
 ثانوي.الدروس المختارة من كتاب الفيزياء للصف األول ال

 :أدوات الدراسة
 :الدراسة األداتين اآلتيتين تاستخدم

بهدف بناء هذا المقياس, تم االطالع  الحس العلمي:مقياس 
رمضان, على عدد من الدراسات المتعلقة بقياس الحس العلمي مثل )

؛ محمد,  (02)8100؛ الشحري, (31)8102,مالزعي؛ (31)8102
المعرفي  :هما ,للحس العلمي تحديد بعدين ثمومن (, (50)8107

 من محتوى هذين البعدينفقرات لقياس  غتصي والوجداني, إذ
من كتاب الفيزياء  لي)الحركة المتسارعة(, و)القوى في بعد واحد(فص

كال  المعرفي  قاست الفقرات المتعلقة بالبعدوقد للصف األول الثانوي, 
استدعاء الخبرات, و ر, تفعيل غالبية الحواس, التفكير حول التفكيمن 
كال   الوجداني الفقرات المتعلقة بالبعدقاست في حين , الحس العدديو 

االستمتاع بالعمل العلمي, و المثابرة, و حب االستطالع العلمي,  من:
وتكون المقياس بصورته األولية  .اليقظة العلميةو لتحكم في التهور, او 

حيث توزعت هذا الفقرات ( فقرة, من نوع االختيار من متعدد, 28من )
( 81)ع قبوا( فقرة, والوجداني 28على بعدي المقياس المعرفي بواقع )

 فقرة.

( محكمين 9رض بصورته األولية على )للتأكد من صدقه ع  و 
من المتخصصين في مناهج العلوم وطرق تدريسها, وعلم النفس 

وطلب منهم إبداء آرائهم من حيث مدى اتساق الفقرات  ,التربوي
وعالقتها بموضوع الدراسة, ومدى وضوح الصياغة اللغوية, وقد تم 

ء المختصين في تعديل حيث تمثلت أبرز آرا ,األخذ بمالحظاتهم
تفاق وحذف بعضها, استنادا  إلى نسبة اصياغة بعض الفقرات, 

المحكمين على استبقاء الفقرة, وأن الفقرات التي ال تحقق  بين( 21%)
عدم انتمائها لأو  ,هذا المحك قد تم حذفها وذلك إما لعدم وضوحها

( فقرة, 21للمجال, وبهذا أصبح المقياس بصورته النهائية مكونا  من )

( 81( فقرة, والوجداني )21توزعت على بعدي المقياس, المعرفي بواقع )
 فقرة.

كما تم التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيقه على 
( طالبا , من خارج أفراد العينة, وتم 88عينة استطالعية مكونة من )

رجة حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المقياس والد
دال إحصائيا  وتبين أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية ارتباطا   ,الكلية

على صدق االتساق الداخلي لفقرات (, مما يدل α=1.12عند مستوى )
 المقياس. 

كما تم استخدام نتائج العينة االستطالعية للتأكد من ثبات المقياس, 
(, وهذا 1.22)بات معامل الث, حيث بلغ ألفاكرونباخ معادلة من خالل 

 يدل على أن المقياس يمتع بدرجة عالية من الثبات.
على عدد  بهدف بناء هذا المقياس, اط ِلع :الكفاءة الذاتية المدركةمقياس 

؛  الشرايدة, (02)8117من الدراسات المتعلقة بالكفاءة الذاتية مثل )غانم, 
 ,Owen & Forman؛  (89)8112كاظم وسهيل, و ؛ (82)8112

(35); Bacchini & Magliulo, 2003(43)8198  ؛Devonport & 

Lane, 2006(37) ,ومن ( واختيار فقرات تناسب طالب المرحلة الثانوية
بناء مقياس الكفاءة الذاتية المدركة, حيث تكون المقياس بصورته  ثم  

وسلبي, وفق تدريج  ,إيجابي ( فقرة, صيغت باتجاهين:89األولية من )
 (9)رض بصورته األولية على وللتأكد من صدقه ع  ليكرت الثالثي, 

محكمين من المتخصصين في مناهج العلوم وطرق تدريسها, وعلم النفس 
 ,مدى اتساق الفقرات :من حيث ,لب منهم إبداء آرائهموط   ,التربوي

خذ مدى وضوح الصياغة اللغوية, وقد أ  وعالقتها بموضوع الدراسة, و 
اء المختصين في تعديل صياغة بعض تمثلت أبرز آر  , فقدبمالحظاتهم

المحكمين  بين( %21الفقرات, وحذف بعضها, استنادا  إلى نسبة اتفاق )
وذلك  ت,حذف رات التي ال تحقق هذا المحك قدعلى استبقاء الفقرة, وأن الفق

أو عدم انتمائها للمجال, وبهذا أصبح المقياس  ,إما لعدم وضوحها
 قرة. ( ف88بصورته النهائية مكونا  من )

بتطبيقه على عينة  من صدق االتساق الداخلي وتحقق الباحث
( طالبا , من خارج أفراد العينة, وتم حساب 88استطالعية مكونة من )

 ,معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية
 ,داللة إحصائية ترتبط بالدرجة الكلية ارتباطا  ذاوتبين أن جميع الفقرات 
( مما يدل على صدق االتساق الداخلي α=1.12وكانت دالة عند مستوى )

 لفقرات المقياس. 
نتائج العينة االستطالعية للتأكد من ثبات المقياس,  وقد استخدمت

وهذا يدل  ,(1.79)معامل الثبات بلغ  , إذمعادلة كرونباخ ألفامن خالل 
 .من الثبات ةعلى أن المقياس يمتع بدرجة عالي

 : ت الدراسةجراءاإ
 :الدراسة وفقا  لإلجراءات اآلتية تمت هذه

 مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات المرتبطة بالموضوع. -3
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الدراسة لقياس الحس العلمي والكفاءة الذاتية  تيبناء أدا -0
 والتأكد من خصائصها السيكومترية. ,المدركة

ستخدام المختارة با الموضوعاتدليل المعلم لتدريس إعداد  -1
 .جيكسو إستراتيجية

اختيار وتعيين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة وفقا   -1
 والشروط المنهجية. ,للمعايير المحددة

 على أفراد المجموعتين التجريبية ألداتي الدراسةلتطبيق القبلي ا -5
 ., والتأكد من تكافؤ المجموعتينالضابطةو 

 ريس مجموعتي الدراسة.نفسه بتدبام المعلم المتعاون يق -6

على أفراد المجموعتين  ألداتي الدراسةالتطبيق البعدي  -7
 الضابطة.و  التجريبية

 ,وتفسيرها ,واستخالص النتائج ,لتصحيح والجدولة للبياناتا  -8
 ومناقشتها.

 .الدراسةوالمقترحات في ضوء نتائج  صياغة التوصيات, -9
قبل البدء ذلك  من للتأكد: التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة

مقياس الحس العلمي ومقياس الكفاءة الذاتية المدركة بالمعالجة ط ّبق 
وح سب المتوسط الحسابي  ,عّينة الدراسة بشكل قبليب على طال

الدراسة, ثم استخدم اختبار  تيمجموع درجاتواالنحراف المعياري ل
ئج فكانت النتا ,لفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية (ت)

 (.3كما يظهرها الجدول)
المجموعة  بطال لدرجاتواالنحرافات المعيارية  ،المتوسطات الحسابية (1الجدول)

لمقياس الحس العلمي ومقياس التجريبية والمجموعة الضابطة على التطبيق القبلي 
 ، ونتائج اختبار )ت(الكفاءة الذاتية المدركة

 العدد المجموعة األداة
المتوسط 
 الحسابي

حراف االن
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مقياس 
الحس 
 العلمي

 2.30 02.23 31 التجريبية
0.032 82 1.821 

 2.32 02.23 82 الضابطة

مقياس 
الكفاءة 
الذاتية 
 المدركة

 2.21 22.87 31 التجريبية

1.828 82 1.823 
 7.13 27.20 82 الضابطة

يم )ت( المحسوبة تساوي ن ق( أ0يالحظ من الجدول)   
( وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى 1.828(, )0.032)
(α=1.18 وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ,)داللة إحصائّية  ذات

لدرجات طالب المجموعة التجريبية  الحسابيةبين المتوسطات 
والمجموعة الضابطة قبل البدء بالمعالجة. مما يعني تكافؤ المجموعات 

 إستراتيجيةتدريس طالب المجموعة التجريبية باستخدام قبل البدء ب
 .جيكسو

 :وتفسيرها نتائج الدراسة ومناقشتها
 ومناقشتها وتفسيرها: األول: عرض النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة أوالا 

ما أثر تدريس  والذي نص على: " ,األوللإلجابة عن سؤال الدراسة 
تنمية الحس العلمي لدى طالب  في جيكسو إستراتيجيةالفيزياء باستخدام 

واالنحرافات  لحسابية" تم حساب المتوسطات االصف األول الثانوي؟
 الكلي, وكانتالحس العلمي المعيارية لدرجات التطبيق البعدي لمقياس 

 (.8الجدول ) في موضحة كماهي النتائج
موعتين المجطالب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات   (2الجدول )

 الكليالحس العلمي الضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي لمقياس 
 العدد المجموعة البعد

المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 المعرفي
 2.18 80.12 21 التجريبية

 2.10 07.07 82 الضابطة

 الوجداني
 8.12 02.01 21 التجريبية

 8.71 00.12 82 الضابطة

 الدرجة الكلية
 1.10 22.22 21 لتجريبيةا

 1.20 82.21 82 الضابطة

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات 8يظهر من الجدول )
المجموعتين الضابطة والتجريبية على التطبيق طالب الحسابية لدرجات 

, وهذه الفروق بعد من بعديهككل, وعلى كل  لبعدي لمقياس الحس العلميا
داللة الفروق إحصائيا ,  ولمعرفة المجموعة التجريبية,طالب لصالح 

فكانت قيمة ويلكس المبدا (, MANOVAاستخدم تحليل التباين المتعدد )
(, بمعنى أن الفروق بين 1.111(, وهي مرتبطة باحتمال مقداره )1.882)

جراء تحليل التباين أحادي وبهذا تم إالمتوسطات الحسابية دالة إحصائيا , 
الجدول  ويمكن عرض النتائج في, (Univariate F- testsالمتغيرات )

(3.) 
للمقارنة  (Univariate F- testsأحادي المتغيرات )نتائج تحليل التباين   (3الجدول )

مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية على طالب بين المتوسطات الحسابية لدرجات 
 الحس العلمي التطبيق البعدي لمقياس 

مصدر  البعد
 التباين

مجموع 
 عاتالمرب

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 المعرفي
 

 1.111 82.712 828.02 0 828.02 المعالجة
   2.03 82 800.27 الخطأ

المجموع 
 المعدل

773.28 87    

 الوجداني

 1.111 82.221 020.22 0 020.22 المعالجة
   2.27 82 373.22 الخطأ

المجموع 
    87 828.01 المعدل

الدرجة الكلية 
 للمهارات

 1.111 22.718 210.22 0 210.22 المعالجة
   02.02 82 0108.22 الخطأ

المجموع 
    87 0207.82 المعدل

( وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى 3يتضح من الجدول )
(α=0.05 في نتائج ) مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية على طالب

ككل, حيث بلغت قيمة ف الحس العلمي مقياس التطبيق البعدي ل



 تنمية الحس العلمي والكفاءة الذاتية المدركة لدى طالب الصف األول الثانويأثر تدريس الفيزياء باستخدام إستراتيجية جيكسو في 

 

(, 82.712)لبعد المعرفي , ولللمقياس ككل (22.718المحسوبة )
أي أن هناك فرقا  ذا داللة إحصائية بين  ,(82.221)للبعد الوجداني و 

مجموعتي الدراسة الضابطة طالب المتوسطين الحسابيين لدرجات 
بعد من ولكل العلمي  الحسوالتجريبية على التطبيق البعدي لمقياس 

المجموعة التجريبية, طالب يعزى لطريقة التدريس, ولصالح بعديه 
 جيكسو.  إستراتيجيةالذين درسوا الفيزياء باستخدام 

األولى التي نصت على " الصفرية وبهذا؛ يتم رفض الفرضية 
في الحس ( α =1.18عند مستوى )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 

اختالف صف األول الثانوي يعزى إلى العلمي لدى طالب ال
", وقبول الفرض البديل الذي , واالعتيادية(جيكسوالتدريس ) إستراتيجية

في ( α =1.18عند مستوى )نص على "يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
الحس العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي لصالح الطالب الذين 

 ."جيكسو إستراتيجيةباستخدام الفيزياء درسوا 
المجموعة طالب وبهذا فإن هذه النتائج التي أظهرت تفوق 

)الحركة المتسارعة(, و)القوى في التجريبية الذين درسوا موضوعات 
على أقرانهم في المجموعة  جيكسو إستراتيجيةباستخدام  بعد واحد(

الضابطة الذين درسوا الموضوعات نفسها باستخدام الطريقة 
مثل دراسة كل دراسات سابقة مع نتائج ق تتفوهذه النتيجة االعتيادية, 

 ؛Hanze & Berger, 2007 (39)؛  (31)0222كامل, )من 
(41)Koseolgu, 2010  (40)؛Jayapraba & Kanmani, 2011؛ 
وفا,  ؛(38)8102؛ مالك, (30)8103؛ المطوق, (3)3810, بوشوكأ

في العملية  جيكسو إستراتيجيةالتي بينت فاعلية  (,(33)8108
 .ية التعليمةالتعليم

ساعدت  جيكسو إستراتيجيةأن ويمكن تفسير هذه النتائج 
ت لديهم الطالب على زيادة تفاعلهم مع الموضوعات العلمية, كما نم  

سهم العلمي, كما مما أسهم في تنمية ح ,حب العمل الجماعي التعاوني
تدريسية جديدة لم يسبق أن درسوا  إستراتيجيةإلى  أن الطالب تعرضوا

خلق بيئة تعليمية  ومن ثم   ,هانويستوعبو  ,مما جعلهم يقبلوا عليهابها, 
 وأسهم ذلك في تنمية الحس العلمي لديهم. ,تعلمية بناءة بينهم

 , فهيجيكسو إستراتيجيةكما أن عنصر التشويق أهم ما يميز 
شعر الطالب فيها بتقبل ذاته, فالطالب من خالل , يتقوم بدور فعال

ه بالمسؤولية, ز عمله في مهمة محددة تشعر يرك ستراتيجيةهذه اإل
م المادة العلمية, مما ه على استخدام أكثر من حاسة في تعلتحفز و 
 سهم في تنمية الحس العلمي لديه.ي

: عرض النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ومناقشتها ثانيا  

 وتفسيرها:

ما أثر  والذي نص على: " الثانيلإلجابة عن سؤال الدراسة 
تنمية الكفاءة الذاتية  في جيكسو إستراتيجيةدريس الفيزياء باستخدام ت

" تم حساب المتوسطات المدركة لدى طالب الصف األول الثانوي؟

المجموعتين الضابطة طالب الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
ولتحديد , الكفاءة الذاتية المدركةوالتجريبية على التطبيق البعدي لمقياس 

 وكانت, (ت)لة الفروق بين المتوسطين الحسابيين تم استخدام اختبار دال
 (.2الجدول ) في موضحة هي كما النتائج

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب مجموعتي الدراسة  (4الجدول)
ختبار التجريبية والضابطة على التطبيق البعدي لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة، ونتائج ا

 ت

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

المجموعة 
 التجريبية

12 
63.27 5.19 

6.125 56 2.222 
المجموعة 
 الضابطة

08 
52.19 7.00 

ت ظهر النتائج في الجدول السابق وجود فرق ظاهري   
ب المجموعتين التجريبية والضابطة بين المتوسطين الحسابيين لدرجات طال

على التطبيق البعدي لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة, إذ بلغ هذا 
كما أظهرت  ة لصالح طالب المجموعة التجريبية,( درج01.22الفرق)

عند مستوى حصائيا  دال إنتيجة اختبار )ت( أن هذا الفرق 
, وهذا الفرق (2.112المحسوبة ) (ت)حيث كانت قيمة  ,(α=1.12الداللة)

لصالح طالب المجموعة التجريبية التي درست الفيزياء باستخدام 
 . جيكسو إستراتيجية
كامل, )نتائج العديد من الدراسات مثل: اتفقت هذه النتيجة مع و  

 & Jayapraba؛   Hanze & Berger, 2007(39)؛ (12)3999

(40)Kanmani, 2011 ؛(13)0231المطوق, ؛ (1)1023, بوشوك؛ أ 
. بينما اختلفت مع نتائج دراسة ((11)0235وفا,  ؛(10)0231مالك, 

(Koseolgu, 2010)(13)  التي بينت عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في
 الكفاءة الذاتية واالتجاه نحو األحياء تعزى لطريقة التدريس.

عند استخدامها في  جيكسو ستراتيجيةإليجابي أثر إوهذا يدل على 
تنمية الكفاءة الذاتية المدركة, حيث وفرت هذه ي ف تدريس الفيزياء

فأصبح الطالب يشعر أنه تعاونية بين الطالب, تعلمية  بيئة ستراتيجيةاإل
ادت لديهم الدافعية للنشاط وتعلم ز  ومن ثم  جزءا  مهما  في المواقف التعلمية, 

 تستوجب جيكسو إستراتيجيةأن  الفيزياء. ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى
محورا  الطالب جعل  ومن ثم  ستخدام التعلم التعاوني واالستقصاء...إلخ, ا
منه ويطلب  ,, من خالل تكليفه بأعمال أو مشكالتعملية التعليميةلل

 البحث والتقصي عن حلول لها. 

 على نفسه منالب ماد الطعلى اعت جيكسو إستراتيجية تشجعكما 
الطالب  وعي أنو  ,مهامبتنفيذ بعض المواقف التعلمية وال قيامه خالل

 جعله , مماالثقة لديه بنفسه من عالٍ  مستوى حققالمخطط لها  باألهداف
جراءتعلمه, يراقب  نفسه ل األسئلة توجيه طريق عن الالزمة المعالجات وا 

 أفكار من جهوده نتائج تقييم على حرص ومن ثم   ,لزمالئه ومعلمهو 
 .ة الذاتية المدركة لديهالكفاءزيادة  ومن ثم  , بنائها إعادة ومحاولة
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عملية الجعل من ت جيكسو إستراتيجيةن إ :يمكن القولمما سبق 
الطالب محورا   تجعل حيثعملية نشطة تفاعلية, عليمية التعلمية الت
 ,, من خالل إتاحة الفرصة أمامه للحوارعليميةساسيا  في المواقف التأ

بداء الرأي صدار وال ,واالستقصاء ,والبحث ,والمناقشة ,وا  تحليل وا 
 .الكفاءة الذاتية لديهزيادة إلى مما أدى  ,بشكل تعاوني القرار

 توصيات الدراسة ومقترحاتها:
 :اآلتيمن نتائج توصي الدراسة بإليه التوصل في ضوء ما تم 

في  جيكسو ستراتيجيةإل استخدام معلمي الفيزياء الحرص على -
 .دةلما لها من أثر في تحقيق األهداف المنشو  ؛تدريسال

توجيه نظر القائمين على تخطيط مناهج الفيزياء وتصميمها إلى  -
جيكسو وخطواتها في تنظيم محتوى  إستراتيجيةضرورة األخذ ب

 المنهج وصياغة األنشطة التعليمية.

 ,زيادة الوعي الثقافي لدى معلمي العلوم بموضوع الحس العلمي -
 والكفاءة الذاتية, وأهمية تنميتها لدى طالبهم. 

دراسات مشابهة لهذه الدراسة على صفوف ومواد دراسية  إجراء -
على متغيرات تابعة غير  جيكسو إستراتيجيةودراسة تأثير  ,أخرى

 التي وردت في هذه الدراسة.

 قائمة المراجع:
 طريقة استخدام أثر" فاطمة, خميس, وشيخ هيثم أبوحمود, -0

 لدى المهنية التربية أنشطة تطبيق في التعاوني للتعلم جيكسو
 التطبيقية العلوم مجال في األساسي الخامس الصف طلبة

 ,"الالذقية مدينة مدارس في تجريبية دراسة. الزراعية واألعمال
 اآلداب سلسلة -العلمية والدراسات للبحوث تشرين جامعة مجلة
 .0231 ,93-77 ,(0)16 اإلنسانية, والعلوم

 يةتنم في البنائي نيدهام نموذج فاعلية" محمد, شامة, أبو -8
 العلمي الحس أبعاد وبعض التأملي التفكير ومهارات التحصيل

 التربية مجلة الفيزياء, مادة في الثانوي األول الصف طالب لدى
 .0237 ,356-99 ,(5)02 العلمية,

 التعلم أسلوب باستخدام مقترح برنامج" محمد, شوك, أبو -2
 -( الدويم محلية) الثاني الصف لطالب( الجيكسو) التعاوني
 على وأثره الكيمياء مادة مقرر في" الثانوية خليل" ةمدرس

 هدكتورا رسالة الخرطوم, جامعة ,"واالحتفاظ الدراسي التحصيل
 .0231 السودان, الخرطوم, منشورة, غير

 المفاهيم خرائط ستراتيجيةإ توظيف أثر" أسماء, عمرة, أبو -1
 الصف طالبات لدى العلوم بمادة العلمي الحس تنمية في الرقمية

 الجامعة منشورة, غير ماجستير رسالة ,"األساسي لتاسعا
 .0236 فلسطين, غزة, بغزة, اإلسالمية

 التقييم إلى مستندة تدريس ستراتيجيةإ فاعلية" محمد, لبدة, أبو -2
 والخاصة العامة األكاديمية الذاتية والكفاءة التحصيل في التكويني

 العربية, نعما جامعة منشورة, غير دكتوراه رسالة ,"الطلبة لدى
 .0233 األردن,

 مادة تدريس في التعاوني التعلم استخدام سلطان, األنصاري, -2
: والتعليم التربية وزارة ,"ذاتية تدريبية حقيبة" االجتماعية الدراسات
 .0228 ع مان,

 مادة في التحصيلي المستوى تدني أسباب" ميمونة, الباجوري, -7
 األبيض النيل يةبوال – ثانوى األول الصف طالب لدى الفيزياء
 درمان أم جامعة منشورة, غير ماجستير رسالة ,"الجبلين محلية
 .0236 السودان, الخرطوم, سالمية,األ

 على قائم العلوم لمعلمي مقترح تدريبي برنامج فعالية" ناهد, حبيب, -2
 الحس ممارسات على لتدريبهم نترنتواإل الحاسوب تقنيات استخدام
 مصر, -والمعرفة القراءة مجلة ,"طالبهم لدى لتنميته العلمي

 .0236 ,72-03 ,373ع

 المدركة الذاتية الفاعلية عالقة" نسيمة, وداود, نزيه حمدي, -9
 الجامعة في التربوية العلوم كلية طلبة لدى والتوتر باالكتئاب
 .0222 ,56-11 ,(3)07 التربوية, العلوم دراسات ,"األردنية

 للنشر المسيرة دار عمان ,"التعليم تصميم" محمود, الحيلة, -01
 .0225 والتوزيع,

 التعاوني, التعلم في معاصرة ستراتيجياتإ محمد, الديب, -00
 .0226 الكتب, عالم: القاهرة

 المدركة الذاتية الكفاءة عالقة" تيسير, والقيسي, محمد الرفوع, -08
 في التقنية الطفيلة جامعة طلبة لدى المشكالت حل على بالقدرة
 .0229 ,035-383 ,(01)90 ,التربوية المجلة ,"األردن

 المتشعب التفكير ستراتيجياتإ استخدام فاعلية" حياة, رمضان, -02
 العلوم مادة في التعلم أثر وانتقال العلمي والحس التحصيل تنمية في
-61 ,(3)39 العلمية, التربية مجلة ,"االبتدائية المرحلة تالميذ لدى
331, 0236. 

 في العلمية الطرائف لمدخ توظيف فاعلية" اهلل, هبة الزعيم, -01
". بغزة األساسي الثامن الصف طالبات لدى العلمي الحس تنمية
 غزة, بغزة, اإلسالمية الجامعة منشورة, غير ماجستير رسالة

 .0231 فلسطين,

 في التدريس ستراتيجياتإ سهيلة, السميد, وأبو ذوقان عبيدات, -02
 دار: ّمانع ,(التربوي والمشرف المعلم دليل)والعشرين الواحد القرن
 .0227 الفكر,

 ,"التعلم لتطوير ناجحة إستراتيجية التعاوني التعلم" منال, عبود, -02
-71 ,05ع البصرة جامعة الرياضية, التربية وبحوث دراسات مجلة
86, 0229. 
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 والتطبيق, النظرية المعرفي النفس علم عدنان, العتوم, -07
 .0221 والتوزيع, للنشر المسيرة دار: عمان

 ذاتيا   المنظم التعلم في تدريبي برنامج أثر" ناصر, غانم, -02
 الداخلية الدافعية في االجتماعي المعرفي التعلم نظرية إلى مستند

 غير دكتوراه رسالة ,"السابع الصف طلبة لدى الذاتية والفاعلية
 .0227 األردن, عمان, األردنية, الجامعة منشورة,

 الواحد القرن في التدريس طرق عبداللطيف, فرج, -09
 .0229 والتوزيع, للنشر المسيرة دار: عمان ن,يعشر وال

 على قائم العلوم في مقترح برنامج فعالية" إيمان, الشحري, -81
 لدى العلمي الحس لتنمية المعرفية النظريات بعض تكامل
 عشر الخامس العلمي المؤتمر ,"اإلعدادية المرحلة طالب

 . 0233 مصر, -(جديد لواقع جديد فكر: العلمية التربية)

 ومهاراته تخطيطه الفعال التدريس عفت, الطناوي, -80
 والتوزيع, للنشر المسيرة دار: عمان وتقويمه, ستراتيجياتها  و 

0229. 

 المشروع طريقتي استخدام أثر" رنا, والطائي, موفق علي, -88
 مفاهيم تنمية في التكاملية باإلستراتيجية التعاوني والتعلم

 في المعلمات عدادإ معهدي طالبات لدى الخرائط مادة ومهارات
 والعلم, التربية مجلة ,"الجغرافية نحو وميلهن الموصل مدينة
 .0233 ,100-093 ,(1)38 الموصل, جامعة

 على التعاوني التعلم ستراتيجيةإ أثر" بوموس, فوزية, -82
 تجريبية شبه دراسة:  الطبيعية العلوم مادة في الدراسي التحصيل

 نفسية دراسات مجلة ,"متوسط أولى السنة تالميذ من عينة على
 ,36-3 ,30ع الجزائر, – مرباح قاصدي جامعة - وتربوية
0231. 

 الطفولة مرحلة في الذات وتقدير االنتماء عايدة, محمد, -81
 .0232 وموزعون, ناشرون الفكر دار: عمان المبكرة,

 التعليم على قائمة العلوم في مقترحة وحدة" كريمة, محمد, -82
 الصف لتالميذ العلمي والحس علميةال المفاهيم إلكساب المتمايز
 ,19-3 ,(3)02 العلمية, التربية مجلة ,"االبتدائي الثاني
0237. 

 التعاوني التعلم بطريقتي التدريس أثر" منذر, السويلميين, -82
كساب البديلة الفيزيائية المفاهيم تغيير في المشكالت وحل  وا 

 رسالة ,"الصناعي التعليم لطالب والتحصيل العلم عمليات
 .0225 األردن, العربية, عمان جامعة منشورة, غير دكتوراه

 التعلم ستراتيجيتيإ استخدام فعالية" سميحة, سليمان, -87
 وتنمية التحصيل على البنائي والتعلم المشكلة حول المتمركز
 طالبات لدى العلوم مقرر في التعاوني العمل نحو االتجاه

 -التربوية المجلة ,"الطائف بمحافظة المتوسط الثاني الصف
 .0231 ,103-161 ,(330)08 الكويت,

 طلبة لدى الكيمياء تعلم في الذاتية الكفاءة" سمية, الشرايدة, -82
 محافظة في الحكومية المدارس في ثانوي األول -التاسع الصفوف
 .0226 األردن, مؤتة, جامعة منشورة, غير ماجستير رسالة ,"الكرك

 بالسلوك وعالقتها الذات فاعلية أحمد, وسهيل, محمود كاظم, -89
 األستاذ, مجلة. المتوسطة المرحلة طلبة لدى الفوضوي

 .0228 ,18-13,(70)العدد

 التعليم على القائمة jigsaw ستراتيجيةإ فعالية آمال, كامل, -21
 بعض الفيزياء شعبتي المعلمين الطالب اكتساب في التعاوني
)  الثالث العلمي المؤتمر. العلوم لتدريس المتطلبة البيولوجية المفاهيم
 ,مصر -(  مستقبلية رؤية والعشرين الحادي للقرن لعلوما مناهج
 .3999 ,577 -511 ,(0) المجلد

( Jigsaw) جيجسو ستراتيجيةإ استخدام أثر" هاني, المطوق, -20
 الثامن الصف طلبة لدى العلوم نحو واالتجاه الناقد التفكير تنمية في
 غزة, سالمية,اإل الجامعة منشورة, غير ماجستير رسالة ,"بغزة

0231. 

  الجيكسو التعاوني التعلم ستراتيجيةإ استخدام" حسن, مالك, -28
 في العلوم مادة في األساسي السادس الصف طالب تحصيل على

-650 ,(0)18 شمس, عين جامعة التربية, كلية مجلة ,"األردن
681, 0231. 

 ,الجيكسو ستراتيجيتيإ باستخدام األحياء تدريس أثر" ديمة, وفا, -22
 وفقا يدرسون الذين التاسع طلبة تحصيل في فقالمتد النشاط ودرس

 رسالة". نحوها واتجاهاتهم الدولية العامة الثانوية شهادة لبرنامج
 .0235 األردن, األوسط, الشرق جامعة منشورة, غير ماجستير
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