
في تنمية  (5ES)دورة التعلم الخماسية المعدلة  إستراتيجيةتدريس العلوم العامة وفق  أثر
 ى طالبات المرحلة األساسية في األردنالقدرة على حل المشكالت واالتجاهات نحو المبحث لد

 إعداد

 رغد مشرف الشراب

 إشراف

 مشرفا رئيسا/ستاذ الدكتور عدنان الجادري األ

 سنينه/مشرفا مشاركاالدكتور عودة أبو 

 الملخص

دورة التعلم الخماسية المعدلة  إستراتيجيةتدريس العلوم العامة وفق  أثرقياس هدفت هذه الدراسة إلى 

(5ES)  في  األساسيةفي تنمية القدرة على حل المشكالت واالتجاهات نحو المبحث لدى طالبات المرحلة

 ، وقد تكون ين قبلي وبعدياختبار للمجموعتين غير المتكافئتين ب، وقد تم استخدام المنهج شبه التجريبي األردن

في مدرسة ماحص الثانوية الشاملة للبنات في محافظة البلقاء  األساسيالدراسة من طالبات الصف الثامن  افراد

ة شعبتين بطريقة عشوائي أخذ، ولغايات جمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة تم م2015/2016في العام الدراسة 

جريبية والشعبة ( طالبة وخصصت كمجموعة ت40وقد بلغ عدد الطالبات في الشعبة )أ( المشمولة بالدراسة )

لقياس تنمية  اختبارولى وقد تم تطوير أداتين األ ( كمجموعة ضابطة،40لطالبات فيها )والتي بلغ عدد ا )ب( 

وتم  م وتم التحقق من صدقهما وثباتهما،القدرة على حل المشكالت والثاني مقياس االتجاهات نحو مبحث العلو 



استخدام تحليل (، من خالل SPSSتحليل البيانات باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )

  .التباين األحادي المشترك

 عالماتبين متوسط  ةوجود فرق ذو داللة إحصائي أهمها ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

حيث بلغت قيم )ف( حل المشكالت القدرة على  اختبارعلى  (التجريبية والضابطة)الطالبات في المجموعتين 

 ولصالح المجموعة التجريبية.، (α=0.05) مستوى  عندوهذه القيمة دالة إحصائيا   ،(21.807المحسوبة لها )

بين متوسط استجابات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة على إحصائية جود فرق ذو داللة و و 

وعلى ضوء هذه  ولصالح المجموعة التجريبية. ،(α=0.05) مستوى  عند دال إحصائيا  و  اتاالتجاهمقياس 

حلقات تدريبية من قبل المشرفين التربويين لمعلميهم حول محاور  إجراءالنتائج تم صياغة عدة توصيات أهمها 

دورة  إستراتيجيةالعمل على استخدام و ، في تدريس مواد العلوم (5Es)المعدلة  الخماسية دورة التعلم إستراتيجية

 .العلوم في تدريس (5Es)المعدلة  الخماسية التعلم
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Abstract 

This study aimed to measure the effect of teaching science using general 

science based on learning cycle strategy (5ES) on developing ability of problem 

solving and attitudes towards science for elementary stage students in Jordan. Semi 

experimental approach was used for both unequal groups by pre and post tests, study 

sample consisted of eight grade female students in Mahes Secondary School for 

Girls in AL Balqa Governorate in the school year 2015/2016. In order of gathering 

study data two section randomly chosen, in section (A) contained of (40) students as 

experimental group, and in section (B) as controller group contained of (40) students. 

Two tools were developed; The First: A test to measure problem solving ability, The 



Second: A scale of attitude toward science, both tools was verified of validity and 

reliability. Data was analyzed by SPSS using Analyze of Covariance Test Ancova. 

The study found a lot of conclusions, the most important are: 

There was a significant difference at (α=0.05) at the average of experimental 

and controller groups scores in problem solving test, where counted (F) value 

reached (21.708) which is considered significant value in improving ability of 

problem solving for eighth grade students, Also there was a significant difference at 

(α=0.05) at the average of experimental and controller groups scores attitude scale. 

In light of these conclusions the study recommended to train teacher by their 

educational supervisors on quintet amended Learning cycle strategy (5ES) domains 

in teaching science, and using this strategy in teaching science.  

 


