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أثررتدررر تلعدوم مرريقد اتلشرر دوعلمررا دوم ميلرر دلرر دري ررل دومام رر د ي د
دومس اتدوم شمل دوميخرمف دمميفاهلقدوم ميل ديرليل دورجاهارهقدوم ميل 

 
 *حممد خري حممود السالمات. د

د
دوميمخص

 
م بطريقة األنشطة العلميةة يةت تيصةيل الطل ةة تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر تدريس العلو 

بلغ عدد أيراد الدراسةة . ذوي السعات العقلية المختلفة للمفاهيم العلمية وتنمية االتجاهات العلمية
طال ةةان ط طل ةةة الصةةم الألةةا ط األساسةةتل ويعةةوا بالطريقةةة العشةةوا ية المنت مةةة إلةةى  جمةةوعتيط ( 56)

ويع طل ةةة كةةل  جموعةةة ويةةم نتةةا جهم علةةى اضت ةةار السةةعة كمةةا . إحةةداهما تجري يةةة واألضةةرة  ةةابطة
 (.ل و نخفضت السعة العقليةة رتفعت السعة العقلي)العقلية إلى قسميط 

اضت ةار السةعة العقليةةل واضت ةار : ولإلجابة عط أسئلة الدراسةل استخد ت الدراسة األدوات اآلتية
استخد ت تيليل الت ايط الألنةا ت  تعةدد تيصيل المفاهيم العلميةل و قياس االتجاهات العلميةل كما 

لتيليل نتا ج طل ة  جموعتت الدراسة التجري ية والضابطة على ( way MANOVA-2)المتغيرات 
داٍل وقةد أههةرت النتةا ج وجةود يةر  . اضت ار تيصيل المفاهيم العلميةة و قيةاس االتجاهةات العلميةة

ط لةةدرجات طل ةةة  جمةةوعتت الدراسةةة بةةيط المتوسةةطيط اليسةةابيي( α=.0.6)عنةةد  سةةتوة  ان إحصةةا ي
يُعةة ة إلةةى اضت ةةار تيصةةيل المفةةاهيم العلميةةة و قيةةاس االتجاهةةات العلميةةة التجري يةةة والضةةابطة علةةى 

 .طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجري ية والتت درست باستخدام األنشطة العلمية
يط المتوسةةةةطيط بةةةة( α=.0.6)عنةةةةد  سةةةةتوة  ان إحصةةةةا ي لٍ ادكمةةةةا أههةةةةرت النتةةةةا ج وجةةةةود يةةةةر  

اضت ةار اليسابييط لدرجات الطل ة  رتفعت السعة العقلية ودرجةات الطل ةة  تةدنت السةعة العقليةة علةى 
يُعةة ة إلةةى  سةةتوة السةةعة العقليةةة ولصةةالح تيصةةيل المفةةاهيم العلميةةة و قيةةاس االتجاهةةات العلميةةة 

 .الطل ة  رتفعت السعة العقلية
 
 قسم املناهج وتكنولوجيا التعليم ،بيةكلية الت ،  جامعة الطائف أستاذ مساعد *
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بةةةةيط المتوسةةةةطيط ( α=.0.6)عنةةةةد  سةةةةتوة  ان إحصةةةةا ي لٍ اوبينةةةةت النتةةةةا ج عةةةةدم وجةةةةود يةةةةر  د
اضت ةةةار تيصةةيل المفةةةاهيم اليسةةابييط لةةدرجات طل ةةةة  جمةةوعتت الدراسةةة التجري يةةةة والضةةابطة علةةى 

 .تدريس و ستوة السعة العقليةيُع ة إلى التفاعل بيط طريقة الالعلمية و قياس االتجاهات العلمية 
ت الدراسة تدريب  علمت العلةوم علةى طريقةة األنشةطة العلميةة أثنةاء اقترحويت  وء هذه النتا ج 

وق ةةةل الخد ةةةةل و ةةةرورم اهتمةةةام  علمةةةت العلةةةوم بطريقةةةة األنشةةةطة العلميةةةة وتفعيلهةةةا داضةةةل الصةةةم 
كما اقترحت . م على األنشطة العلميةوالمخت رل و رورم تركي   ناهج العلوم يت ويارم التربية والتعلي

الدراسة إجراء بيوث ودراسات أضرة ل يث أثر طريقةة األنشةطة العلميةة علةى  تغيةرات أضةرة  يةر 
 .التت وردت يت هذه الدراسة  ألل التفكير االبتكاري واإلبداعت
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 :املقدمة -1

حياة الطالب، وتشكل قاعدة للهرر  التعليمر ، لر ل   تشكل املرحلة األساسية أهم املراحل الدراسية يف 
مهمة التدريس فيها جيب أن تزود الطالب ب ل  النوع من اخلربات اليت ال متكنهم من فهم مشكالت اليو  

وهرر ا نكررن أن .  فحسررب، بررل تسرراعدهم علررو فدرام وتاسررري م ورررات الشررد ومواجهررة مشرركالت  ا هولررة
ليت يستخدمها املعلرم الطالرب يف التو رل فمل املعلومرات بناسر  وهي تر  يتحقق فذا ساعدت طرق التدريس ا

هلا الطلبة  ري ويتعرضيألن يتوقع التشيري، وأن يتصرف بشكل منطق  ومبتكر جتاه املشكالت اليت يثريها التش
 (.  3002وحات ، )

 National Science Education)ولقرررد ورد يف املعرررايري القوميرررة األمريكيرررة للتبيرررة العلميرررة 

Standards ) ( NSES )،  أن تعلم العلو  عملية نشطة تتمركز حول االستقصاء، حيث حيصل الطالب
علو املعلومة ب ات  ال أن تقد  ل  جاهزة؛ وياسر الظواهر الطبيعية؛ وخيترب تل  التاسريات، ويو ل أفكاره 

. املشررركالت، ويتخررر  القرررراراتفمل اآلخرررين، ويسرررتخد  معرفتررر  العلميرررة يف أسرررطلة جديرردة، وخيطررر ، وحيرررل 
والررتعلم النشرر  يتمركررز حررول الطالررب، ويتقرراطع مررع دور املعلررم التقليرردا الرر ا يقررد  املعلومررات، ويشطرر  

وعلرو ااامعررات  . (National Research Council (NRC), 1996)حمتويرات املرنهج ومارداتر 
علررو جهررد الطالررب الرر ا ، وتنمرر   واملرردارم مواكبررة كررل مررا هررو جديررد مررن حيررث بنرراء املنرراهج الرريت تعتمررد

تاكريه ومهارات ، وأن ال تقتصر علرو دور التلقر ، وجيرب أن تنتقرل العمليرة التعليميرة مرن الردور التو ريح  
القرائمون علرو تطروير األ رات التدريسرية ا ديثرة يف  ولعل أبرز مرا يطمرإ فلير . فمل دور البحث واالستقصاء

 والطرائرق االعتياديررة القدنررة مررن خرالل اسررتخدا  األسرراليب العلميررة ورربإ التلقرر  جمرال الترردريس هررو فبعراد
 (.3002أبو تاي ، )ا ديثة اليت تعتمد علو مشاركة الطالب 

طريقرة التقليديرة، وفن لولكننا نرى أن املعلم  رغم دعوهتم لتبين طررق تردريس بنائيرة يوا رلون التعلريم با
وقرررد يعرررود السررربب كمرررا يررررى هيوسرررن . ري يررر كر يف غرفرررة الصرررفالتشرررريات الكبررررية يف املنررراهج ال يقابلهرررا تشررر

فمل أن املعلم  حيملون مااهيم بديلة حرول التعلريم والرتعلم ( Hewson & Hewson, 1998)وهيوسن 
أن التشيرري : ممانعة املعلمر  للتشيرري بقولر ( Tobin, 1990)ويُاسر توب  . تتعارض مع وجهة النظر البنائية

ولررر ل  تهررررت الررردعوة لدراسرررة ا طرررار .  املعلمرررون تصرررورهم لررردورهم ودور طلبرررتهملرررن حيررردذ فال فذا غرررري
الاكرررا الرر ا يوجرر  سررلوم املعلررم، ذلرر  أن فهررم تصررور املعلمرر  لرردورهم ودور طلبررتهم  رررورا فذا رغررب 

(. AAAS, 1993) ررانعوا السياسررة التبويررة يف تشيررري طرررق الترردريس الرريت نارسررها املعلمررون بشرركل عررا  
سرررربق أنرررر  جيررررب فعطرررراء الار ررررة للطلبررررة للبنرررراء علررررو املعرفررررة السررررابقة، وزيررررادة فررررر  التارررراعالت  ياهررررم ممررررا

االجتماعيرررة مرررع طلبرررة فخررررين ليتااو ررروا علرررو املعرفرررة، وعلرررو املعلرررم تشررر يع طلبتررر  علرررو النقرررا  وا ررروار 
ملشكلة، وتطبيرق والتااوض االجتماع  والتعلم تعاونياً، وعلي  أيضاً مساعدة الطلبة علو تطوير مهارة حل ا

 ,Zeidler, et al)املعرفة يف ا ياة اليومية، وفعدادهم للمستقبل من خالل معرفتهم أكثر عن طبيعة العلم 

2002.) 
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فن أنشرررطة العلرررو  الررريت نرررادت ب ييرررة العمرررل اليررردوا غالبررراً مرررا تناررر  بشررركل تقليررردا، وتاشرررل يف دعرررم 
طة من تقليدية متمثلة يف فتباع خطوات متسلسلة ولتحويل األنش. تدريس مبين علو األنشطة االستقصائية

حمررددة فمل أنشررطة استقصررائية، علررو املعلررم أن يقررد  أحررداباً متضرراربة لرررب  الطلبررة مباورررة  رر ه األنشررطة، 
يتبعهرررا عصرررف ذهرررين لتسرررهيل لطررري  الطلبرررة لالستكشررراف، كمرررا يقرررد  املسررراعدة والتوجيررر  أبنررراء العمرررل 

(Moore & Huber, 2001). 
نشطة العلمية ب اهرا كرل نشرات علمر  يقرو  بر  الطالرب أو املعلرم أو كاليرا بشررض تعلمهرا أو وتعرف األ

 تعليمها، سواء كان ه ا النشرات داخرل املدرسرة أو خارجهرا طاملرا أنر  يرتم فرا فورراف املعلرم وبتوجير  منر 
أنشرررطة مرررن ذلررر  يتبررر  أن األنشرررطة العلميرررة عبرررارة عرررن نررروع مرررن (. 3002؛ ح رررازين،  3002زيتررون، )

االستقصررراء الررريت يقرررو   رررا الطالرررب أبنررراء ممارسرررتها برررالاحف، وطرررر، األسرررطلة، واالستكشررراف، والبحرررث، 
والتخطرري ، والتنظرريم، والتاكررري، وتقررد  هرر ه األنشررطة مااهيمرراً علميررة ذات أهررداف تعليميررة حمررددة، يررتم 

 (.3002الناوف، )و عها وفقاً خلصائف الطلبة، ويتم تنظيمها وفق تتابع مع  يكال حسن التعلم
وتعترب األنشطة العلمية جوهراً أساسياً يف تعليم وتدريس العلو  وتعلمها، ل ا ينبشر  تقردنها بصرورة تثرري 
العقول عند الطلبة وتتحداها وجت  ا، ولك  تن إ طريقة األنشطة العلمية يتم تطبيقها تدرجيياً، مع حماولرة 

 ها لاتة طويلة، وقيام املخرجات للت كد من حدوذ التعلمالتشلب علو معيقات ه ه افمل طريقة واستمرار 
(Pell & Jarvis, 2001) . وهرر ا يعررين ا رررات الطلبررة يف النشررات الرر ا يطررورون مررن خاللرر  فهمهررم

 .لألفكار واملااهيم العلمية، ويكسبهم اجتاهات علمية اجيابية
نهايرررة، واألنشرررطة العلميرررة ماتوحرررة األنشرررطة العلميرررة مشلقرررة ال: وتقسرررم األنشرررطة العلميرررة فمل نررروع  يرررا

فيقو  الطالب بتناي  التعليمات اليت تعطو ل  ويتقيد  ا حرفياً، أا ( مشلق النهاية)أما النوع األول . النهاية
ال يسمإ ل  فال الت كد من  حة املعرفة العلمية اليت سبق ل  أن تعلمها، دون أن تثرري تاكرريه، وهر ا النروع 

وهرر  األنشررطة )فيمررا ت كررد األنشررطة العلميررة ماتوحررة النهايررة . السررائد يف مدارسررنا مررن األنشررطة العلميررة هررو
علررررو االستقصرررراء واالكتشرررراف، ويعمررررل الطالررررب  ريررررة، فيبحررررث ويتقصررررو ( املسررررتخدمة يف هرررر ه الدراسررررة

ويكتشررف ويصرررل فمل النترررائج  ريررة وبررردافع حرررب االسررتطالع، وبالتررراو فبرررارة تاكررري الطلبرررة، وجتررر  م  رررو 
 .التعلم

املشاركة يف نشات املتعلم : عدداً من أهداف األنشطة العلمية، منها( 3002)وقد حدد نصر وزريقات 
ومالحظررة تعرراملهم مررع األدوات، والررتحكم يف أفعرراهلم ومالحظررة نتائ هررا، والتعرررف علررو الظررواهر امل لوفررة 

عمررل فرديرراً يف جمموعرررات واستكشرراف العديررد مررن حمتويررات األرض، والت مررل يف أسرررطلة املعلررم املاتوحررة، وال
 شرية، وفبارة تاكري املتعلم وزيادة قدرهتم علو حل املشكالت بطرق خمتلاة، وتدريبر  علرو عمليرات العلرم 

 .  واكتساب املعلومات بطريقة وتياية فقق األهداف
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 لرر ل  عنررد اختيررار املعلررم لألنشررطة العلميررة جيررب أن تكررون ذات قيمررة وتترريإ للمررتعلم القيررا  باالختيررار
وجتربة أفكاره، وأن تكون  ادقة و حيحة وتستحق املعرفة، ومناسبة لقردرات واحتياجرات وميرول املرتعلم، 

 (. 6992 ادر، )وأن تسهم يف تقدمي النام بشكل فنساين وغري  ط ، وأن تكون واقعية قابلة للتقومي 
األنشطة العلمية نالحظ ومن خالل ا طالع علو األدب التبوا والدراسات املتعلقة باستخدا  طريقة 

تنميرة االجتاهرات املاراهيم العلميرة و  فصريلأن ه ه الدراسات قد تطرقا فمل قيام أبر هر ه افمل طريقرة يف 
( 3002)الطرررق التقليديررة، فقررد أجرررت أ ررد هرر ا األبررر مررع أبررر  ، ومقارنررةالعلميررة ومتشررريات تابعررة أخرررى

طة العلميررة االستقصررائية يف فهررم الطلبررة للمارراهيم دراسررة هترردف فمل الكشررف عررن أبررر تعلررم العلررو  باألنشرر
طالبراً وطالبرة مرن طلبرة الصرف ( 226)تكونا عينة الدراسة من . العلمية ومعتقداهتم واجتاهاهتم  و العلم

وعب، من أربع مدارم تابعة لوكالة الشروذ الدوليرة يف عمران وقرد اخترري ( 8)السابع األساس  انتظموا يف 
فحرررردايا  ررررابطة والثانيررررة جتريبيررررة وزعتررررا علررررو املعرررراات  االعتياديررررة واألنشررررطة مررررن كررررل مدرسررررة وررررعبتان، 

وأتهرررت النتررائج تارروق طريقررة األنشررطة االستقصررائية علررو افمل طريقررة االعتياديررة يف . االستقصررائية عشرروائياً 
م، ولكرن   فهم الطلبة للمااهيم العلمية وزادت نسربة البنائيرة يف معتقردات الطلبرة ا بسرتمولوجية عرن العلر

دراسررة هترردف فمل استقصرراء أبررر ( 3002)وأجرررى ح ررازين . يكررن هلررا أبررر يف اجتاهررات الطلبررة  ررو العلررم
استخدا  فستاتي ية تدريس قائمة علو األنشطة العلمية يف التحصيل وتنمية االجتاهات العلمية لدى طلبة 

طالبرراً وطالبررة يف الصررف السررابع ( 29)املرحلررة األساسررية يف األردن، وقررد تكونررا أفررراد عينررة الدراسررة مررن 
طالباً درسروا باسرتخدا  ا سرتاتي ية القائمرة علرو األنشرطة ( 32)جتريبية : األساس ، وزعوا علو جمموعت 

فمل طريقررة االعتياديررة وأتهرررت النتررائج تارروق طلبررة ا موعررة طالبرراً درسرروا باسررتخدا  ( 32)بطة وأخرررى  ررا
 .بطة يف التحصيل ويف تنمية االجتاهات العلميةالت ريبية علو طلبة ا موعة الضا

ومررن جانررب فخررر ترروو نظريررات الررتعلم املعررريف أييررة لكيايررة تشررشيل ومعااررة الارررد للمعلومررات وكيايررة 
وتعتررب السرعة العقليرة املكرون الرابرع مرن مكونرات الر اكرة الريت تلعرب دوراً . اكتساب الارد للمعرفة  د ذاهتا

فمل الرر اكرة ( الر اكرة ا سرية)فاملعلومرات تنتقررل خرالل أجهرزة ا رس . ارة املعلومراتأساسرياً يف جتهيرز ومعا
قصرية املدى، فإن كان هنام جتهيز ومعااة عميقة للمعلومات نقلا فمل ال اكرة طويلة املدى وفذا   تعاجل 

ت فهرر  متثررل أقصررو والسررعة العقليررة أحررد العوامررل األساسررية يف معااررة املعلومررا. هرر ه املعلومررات فإاهررا تاقررد
عدد من الوحدات املعرفية أو املخططات العقلية اليت يستطيع الارد التعامل معهرا أو تناوهلرا يف وقرا واحرد 

أا أن الزيررادة يف كميررة املعلومررات سررت دا فمل فميررل السررعة العقليررة فرروق طاقتهررا . أبنرراء معااررة املعلومررات
عة العقليررة عررن طريررق تنظرريم وجتميررع املعلومررات يف  ررورة ونكررن زيررادة كارراءة السرر. وبالترراو ا ارراض األداء

وهنررررا يرررر   دور . وحرررردات ذات معررررت  يررررث ال تشرررركل  رررراًل زائررررداً عليهررررا وبالترررراو تسررررهل عمليررررة الررررتعلم
 .(3002املزروع، )فستاتي يات وطرق التدريس والتعلم اليت تساعد يف تنظيم املعلومات 

يراة، والبحرث العلمر  ترزداد املعرفرة العلميرة بشركل كبرري، وتتاررع، مع التطور العلم  اهلائل، واستمرار ا 
وتتنوع، وبالتاو جند  عوبة يف نقلها، وتعليمها فمل الطلبة، ل ل  ركز التبويون علو املااهيم العلمية ك حد 
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مل أن أهم أهداف تدريس العلو  ألاها تُعد لشة العلم وماتا، املعرفة العلمية، وقد أوارت معظم الدراسات ف
املااهيم العلمية بشكل عا  تدرم يف مدارسنا بطريقة تتطلب تاكرياً جمرداً، وه ا ي دا فمل  عوبة يف تعلم 
وفصيل ه ه املاراهيم، لر ل  أجريرا العديرد مرن الدراسرات لو رع العرال  املناسرب لصرعوبات تعلرم هر ه 

 (.    3002؛ السالمات،  3002اخلوالده، )املااهيم 
مرررة املعرفرررة العلميرررة، وسرررداها، فهررر  الررريت تكسرررب املعرفرررة العلميرررة مرونتهرررا وتسرررمإ هلرررا واملاررراهيم هررر   ُ 

ولكل فرع معريف بناؤه املااهيم  اخلا  ب ، ويتحدد ه ا البناء بعردد مرن املاراهيم األساسرية الريت . بالتنظيم
ظم املعرفررة العلميررة ينطرروا فتهررا عرردد مررن املارراهيم الارعيررة، وبالعالقررات الرريت ترررب  هرر ه املارراهيم معرراً وتررن
؛  3002الرزع،، )تنظيماً مااهيمياً يقو  العالقات املنطقية ب  عنا رها والريت تار رها طبيعتهرا املااهيميرة 

ويعتررب برونرر أن البنراء املاراهيم  للمرتعلم مرن العوامرل األساسرية الريت تر بر يف فاعليرة (. 3002السالمات، 
عريف نكن  من التصرف باملعرفة، وفويرها، وتوليد معرفة جديدة منها، التعلم، فامتالم الارد لبنية املو وع امل

أو استبصار عالقات جديدة ب  عنا رها، كما نكن  من توتيف املعرفة يف حل املشركالت؛ األمرر الر ا 
د وفضراًل عرن ذلر ، فرإن امرتالم البنيرة يزيرد مرن قردرة الارر . يزيد من فاعليرة املعرفرة لدير  وينمر  قوتر  العقليرة

علو االحتااظ باملعرفة واستخدامها عند ا اجة، كما يوفر ل  دافعيرة ذاتيرة تسراعده يف فهرم املرادة الدراسرية 
 (.        Bruner, 1960؛ 6922الشيخ، ) ويف انتقال أبر التعلم

طة تقلل من تعقد البي: أيية تعلم املااهيم العلمية يف أاها( 3002 سالم ،)ويو إ برونر املشار فلي  يف 
وتعررد الوسررائل الرريت تعرررف  ررا أوررياء . فذ أاهررا تلخررف وتصررنف مررا هررو موجررود يف البيطررة مررن أوررياء ومواقررف

وتسررراعد يف التوجيررر  والتنبررر  . وتقلرررل ا اجرررة فمل فعرررادة الرررتعلم عنرررد مواجهرررة أا جديرررد. موجرررودة يف البيطرررة
مرن هنرا نكرن فديرد . ذوالتخطي  ألا نشرات، وتسرمإ برالتنظيم والررب  بر  جمموعرات األورياء واألحردا

 :أيية املااهيم العلمية يف أاها
 .جتمع ا قائق وتصناها وتقلل من تعقدها -
 .أكثر بباتاً وبالتاو أقل عر ة للتشري -
 .تقلل من تعقد البيطة وسهولة دراسة الطلبة ملكوناهتا -
اراهيم يسراعد علرو انتقرال أا تعلرم امل)تعلم املااهيم العلمية يسراعد الطالرب علرو التاسرري والتطبيرق  -

 (.أبر التعلم
يسهم تعلم املااهيم العلمية يف القضاء علو اللاظية حيث أنَّ الطالب كان يسرتخد  اللارظ دون أن  -

 .يعرف مدلول 
ترر دا دراسرررة املاررراهيم العلميرررة فمل زيرررادة قررردرة الطالرررب علرررو اسرررتخدا  وترررائف العلرررم الرئيسرررة والررريت  -

 .التنب تتمثل يف التاسري والتحكم و 
تررر دا دراسرررة املاررراهيم العلميرررة فمل زيرررادة قررردرة الطالرررب علرررو اسرررتخدا  املعلومرررات يف مواقرررف حرررل  -

 .املشكالت
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تررر دا دراسرررة املاررراهيم العلميرررة فمل تررروافر أسرررس الختيرررار اخلرررربات وتنظررريم املوقرررف التعليمررر  وفديرررد  -
  للمررنهج ألن املارراهيم تقلررل مررن اهلرردف مررن املررنهج، وبالترراو فهرر  لررد  كخيرروت أساسررية يف اهليكررل العررا

 .اتساع ا قائق
 .تدريس املااهيم العلمية سيمكننا من فبراز التاب  والتكامل ب  فروع العلم املختلاة -
 .ت دا دراسة املااهيم فمل تنمية التاكري لدى الطالب -

ألهررداف الرريت فمل أن تعلررم املارراهيم العلميررة وفصرريلها مررن ا( 3002 زيتررون،)وبنرراء علررو ذلرر  يشررري 
وأن عمليرة فصريل املاراهيم العلميرة . يسعو العاملون يف التبيرة العلميرة لتحقيقهرا مرن خرالل تردريس العلرو 

بشكل سليم تت بر بعدد من املتشريات ومنها االجتاهات العلميرة للطلبرة وترات وخصرياهتم، فهر  تعررب عرن 
 .ومهارات علمية يف املواقف ا ياتية املختلاة جوهر العلم وتقود األفراد فمل استخدا  ما لديهم من معرفة

واملارراهيم العلميررة قررد تكررون حمسوسررة أو جمررردة، فاملارراهيم اسسوسررة هرر  الرريت تسررتمد بصررورة رئيسررة مررن 
املالحظات واخلربات ا سية املباوررة ويعررب عنهرا ب لاراظ م لوفرة، أمرا املاراهيم ا رردة فهر  جتريرد يتر لف مرن 

اخلررروا  الررريت تعطرررو اتررراً أو مصرررطلحاً قائمررراً علرررو املالحظرررة غرررري املباوررررة مثرررل  جمموعرررة مرررن الصررراات أو
النمرررررروذ  املرررررروج  للضرررررروء وهرررررر ا النرررررروع مررررررن املارررررراهيم أكثررررررر  ررررررعوبة العتمرررررراده علررررررو العمليررررررات العقليررررررة 

 (.3002؛ السالمات،  3002 الشياب،)العليا
ا طررار العرررا  ملنرراهج العلرررو   كمررا أ ررربحا االجتاهررات العلميرررة حمرر  اهتمرررا  منرراهج العلرررو ، فقررد أكرررد

علرو Educational Reform For Knowledge Economy (ERfKE) املطرورة وفرق مشرروع
تنمية االجتاهات العلمية لدى الطلبة، فدعا فمل الصدق واملو روعية، وبنراء ا كرم علرو األدلرة السرليمة، فذ 

 (.3002وزارة التبية والتعليم، )لبة ت بر ه ه االجتاهات العلمية علو مهارات التاكري العلم  عند الط
  رورة أن تكون االجتاهات العلمية  من أهداف املنها  املبين علو النتاجات  (NRC)كما أكدت 

(Parker & Gerber,2000) باملهررارات والقرريم واالجتاهررات العلميررة  (2061)، وكرر ل  اهررتم مشررروع
ارتباطرراً مباوررراً بنظرررة الطلبررة للمعرفررة ولطرررق الررتعلم واعتربهررا مكونررات أساسررية للتاكررري العلمرر  ألاهررا ترررتب  

 American Association for the Advancement of Science)والتاكررررري 

(AAAS,1993) .  ويعرررود هررر ا االهتمرررا  فمل الررردور الررر ا نكرررن أن تلعبررر  االجتاهرررات العلميرررة يف فسررر
 .هتم علو التاكري العلم  وتطويرهمستوى أداء الطلبة للعمليات واملهارات العلمية وتنمية قدر 

وقررد بُرر لا خررالل النصررف الثرراين مررن القرررن املا رر  جهررود كبرررية يف البحررث عررن اسررتاتي يات وطرررق 
تدريسية جديدة يف التعلم والتعليم، وكانا الطرق واالستاتي يات املعتمدة علو التعلم البنائ  األكثر قبواًل 

لررب مرررن املعلرررم التخلرر  عرررن الطرررق التقليديرررة السرررلوكية يف ولررر ل  طُ (. Yager, 1991)لرردى التبررروي  
التعليم والتعلم، واليت يكون فيها دور املعلم ناقاًل للمعرفة والطالب مستقباًل هلا، وتركز علو مهرارات تاكرري 

وعلو املعلم تبين الطرق واالسرتاتي يات املعتمردة . من مستويات متدنية تنحصر باستظهار املعرفة وحاظها
لتعلم البنائ  يف التعليم والتعلم، وفيها يكون دور املعلم ميسراً ومسهالً ومنظماً لعملية التعلم وموجهاً علو ا
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للطالب  و بناء معارف  من خالل تااعل  مع البيطة،  يث يكون نشطاً يُقبل علو الرتعلم وهرو حيمرل فراءه 
ات ااديرردة لبنرراء معررارف جديرردة، ومررن اخلا ررة، ويسررتخد  معارفرر  السررابقة  درام معرراين الت ررارب واخلرررب 

الطرررق البنائيررة ا ديثررة الرريت يطلررب فمل معلررم العلررو  اسررتخدامها يف تعليمرر  للطلبررة املررواد العلميررة هرر  طريقررة 
 (.Tobin, Tippins & Gallard, 1994 ؛  3002زيتون،  )األنشطة العلمية 

لررب ومالحظررة تعرراملهم مررع اآلخرررين فن اهلرردف مررن اسررتخدا  طريقررة األنشررطة العلميررة هررو مشرراركة الطا
ومرررع األدوات، والعمرررل بشررركل فرررردا أو فررراع ، والتعررررف فمل الظرررواهر امل لوفرررة واستكشررراف العديرررد مرررن 
حمتويررات ا يرراة واألرض، وفبررارة تاكررري الطلبررة وزيررادة قرردرهتم يف التعامررل مررع املشرركالت الرريت تررواجههم يف 

ولقررد حاولررا هرر ه . مررات بطريقررة وتيايررة فقررق األهرردافحيرراهتم اليوميررة، وترردريبهم علررو اكتسرراب املعلو 
الدراسررررة استقصرررراء أبررررر اسررررتخدا  طريقررررة األنشررررطة العلميررررة يف ترررردريس مررررادة العلررررو  لطلبررررة الصررررف الثررررامن 
 . األساس  من ذوا السعات العقلية املختلاة يف فصيل املااهيم العلمية وتنمية واالجتاهات العلمية لديهم

طالبرراً وطالبررة مررن  ( 623)دراسررة علررو عينررة مررن ( 3002)البررواب ، والشررناق وقررد أجرررى أبررو هرروال ، و 
يف تردريس  (Dry Lab)هتردف فمل تقصر  أبرر اسرتخدا  املختررب ااراف . كليرة العلرو  يف ااامعرة األردنيرة

طلبررة كليررة العلررو  ملررادة الكيميرراء علررو االجتاهررات العلميررة مقارنررة بالطريقررة االعتياديررة ، قسررما العينررة فمل 
طالباً وطالبة درسروا ( 82)طالباً وطالبة وجمموعة  ابطة وعددها ( 82)جمموعت  فحدايا جتريبية وعددها 

فيعرا املسرراق ناسرر  وأتهرررت النتررائج تارروق ا موعررة الت ريبيررة الرريت درم أفرادهررا باسررتخدا  املخترررب اارراف 
 .مقيام االجتاهات العلمية طريقة االعتيادية علوموعة الضابطة ال ين درسوا بالعلو أفراد ا 

مترررا مقارنرررة نترررائج االستقصررراء املاترررو، ، ( Berg,et al, 2003)ويف الدراسرررة الررريت أجراهرررا برررري  
هترردف الدراسررة فمل معرفررة أا ، مررن الطلبررة ااررامعي (  690)واالكتشرراف يف فجررراء جتررارب كيميائيررة علررو 

واسررتخد  البرراحثون االسررتبانة . لبررة  ررو الررتعلم األسررلوب  يعطرر  نتررائج خمتلاررة باالعتمرراد علررو اجتاهررات الط
وتو رلا الدراسرة ، واملقابالت أبناء العمل املخربا  جياد اجتاهرات الطلبرة  رو الرتعلم قبرل فجرراء الت رارب

يف املختررب  فمل أن أسلوب االستقصراء املاترو، أتهرر نترائج فجيابيرة بالنسربة لنتاجرات الرتعلم ووقرا التحضرري
فإاهم حيتاجون فمل دعم أكثر ليواجهوا ، أما بالنسبة للطلبة ذوا االجتاه املنخاض.  ارب فدرام الطلبة للتو 

 . فدا االستقصاء املاتو،
دراسرة طبقاهرا علرو عينرة مرن طلبرة الصرف   (Chang & Mao,1999)كمرا أجررى وران  و مراو   

دن باسرررتخدا  برنرررامج طالبررراً فذ طرررور الباحثررران وحررردت  يف الالررر  وعلرررم املعرررا( 222)التاسرررع بلررر  عرررددها 
( 322)طالباً، يف ح  درم ( 382)نشات استقصائ ، وطبقاها علو ا موعة الت ريبية اليت تكونا من 

اختبررراراً : واسرررتخد  الباحثررران أداتررر  امرررع البيانرررات. طالبررراً نثلرررون ا موعرررة الضرررابطة بالطريقرررة االعتياديرررة
رض وكانا النتي ة زيرادة يف فصريل طلبرة برنرامج األنشرطة ألافصيلياً ومقياساً الجتاهات الطلبة  و علو  

االستقصررائية للمارراهيم العلميررة أكثررر مررن أقرررااهم يف ا موعررة الضررابطة كمررا كانررا اجتاهررات أفررراد ا موعررة 
 .الت ريبية أكثر اجيابية  و علو  األرض
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 ,Berg, et al؛  3002؛ ح ررازين،  3002أ ررد، ) بعررد ا طررالع علررو العديررد مررن الدراسررات 

نالحررظ مررن أن الدراسررة ا اليررة تتشرراب  مررع بعررض الدراسررات (  Chang & Mao, 1999؛    2003
السابقة يف دراسة طريقة األنشطة العلمية يف التحصيل واالجتاهات العلمية، ولكن ت خ  ه ه الدراسة نوعاً 

ار  السرعات العقليرة، حيرث   من اخلصو ية يف دراستها ألبر طريقة األنشطة العلمية يف تدريس طلبة خمتل
 . يتم العثور علو دراسة اختصا يف دراسة أبر األنشطة علو طلبة خمتلا  السعة العقلية

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها -2

مما سبق ومرن خرالل خرربة الباحرث يف التردريس والسريما يف تردريس العلرو ، لروحظ  عرزوف الطلبرة عرن 
مرواد جافرة، و رعبة، وأن املاراهيم العلميرة الريت فويهرا هر ه املرواد  املواد العلمية، حيث يصاها بعضهم ب اهرا

معقرردة وجافررة، لرر ل  نشرراهد ترردين التحصرريل العلمرر  يف هرر ه املررواد، ونكررن أن نعررزو ذلرر  فمل اسررتخدا  
املعلم  أساليب تدريسرية تقليديرة هردفها حشرو ذهرن الطلبرة باملعلومرات دون أد  حماولرة مرن السرما، هلرم 

ملررواد ومررا فويهررا مررن مارراهيم، لرر ل  جرراءت هرر ه الدراسررة يف حماولررة لتشيررري الررنم  التدريسرر  باهررم هرر ه ا
التقليرردا املعترراد ملرررواد العلررو  يف مدارسرررنا، وحماولررة زيرررادة فهررم الطلبرررة للمارراهيم العلميرررة وتنميررة االجتاهرررات 

الدراسرة بالسر ال  العلمية عندهم، وذل  باستخدا  طريقة األنشطة العلمية، وبشكل حمدد  يشا مشركلة
 :الرئيس التاو

مررررا أبررررر ترررردريس العلررررو  بطريقررررة األنشررررطة العلميررررة يف فصرررريل الطلبررررة ذوا السررررعات العقليررررة املختلاررررة "
 ".للمااهيم العلمية وتنمية اجتاهاهتم العلمية؟

 :فرضيات الدراسة -3

 :يف  وء س ال الدراسة السابق،  يشا فر ياهتا كما ي  
برررررر  متوسررررررط  درجررررررات طلبررررررة (  α =0002) فحصررررررائياً عنررررررد مسررررررتوى داليوجررررررد فرررررررق ال  -3-1

فمل طريقرررة التررردريس البعررردا يعرررزى  العلميرررةاملاررراهيم فصررريل اختبرررار  علررروا مررروعت  الضرررابطة والت ريبيرررة 
 (.طريقة االعتياديةلاألنشطة العلمية، ا)

بررررررة برررررر  متوسررررررط  درجررررررات طل(  α =0002) دال فحصررررررائياً عنررررررد مسررررررتوىيوجررررررد فرررررررق ال  -3-2
البعدا يعزى فمل مستوى السعة العقل   العلميةاملااهيم فصيل اختبار  علوا موعت  الضابطة والت ريبية 

 (.األنشطة العلمية، افمل طريقة االعتيادية)عند تدريسهم بطريقيت ( مرتاع، منخاض)
ضررابطة يف فصرريل طلبررة ا مرروعت  ال(  α =0002)أبررر دال فحصررائياً عنررد مسررتوىيوجررد ال  -3-3

 .فمل التااعل ب  طريقة التدريس ومستوى السعة العقليةوالت ريبية للمااهيم العلمية يعزى 
ب  متوسط  درجات طلبة ا موعت  (  α =0002)دال فحصائياً عند مستوىيوجد فرق ال  -3-4

شررطة العلميررة، األن)فمل طريقررة الترردريس مقيررام االجتاهررات العلميررة البعرردا يعررزى  علرروالضررابطة والت ريبيررة 
 (.افمل طريقة االعتيادية
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برررررر  متوسررررررط  درجررررررات طلبررررررة (  α =0002) دال فحصررررررائياً عنررررررد مسررررررتوىيوجررررررد فرررررررق ال  -3-6
مقيررام االجتاهررات العلميررة البعرردا يعررزى فمل مسررتوى السررعة العقلرر   علرروا مرروعت  الضررابطة والت ريبيررة 

 (.طريقة االعتياديةالاألنشطة العلمية، ) عند تدريسهم بطريقيت( مرتاع، منخاض)
يف تنمية االجتاهات العلمية عند طلبرة (  α =0002) أبر دال فحصائياً عند مستوىيوجد ال  -3-5

 .فمل التااعل ب  طريقة التدريس ومستوى السعة العقليةا موعت  الضابطة والت ريبية يعزى 
 :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية -4

 :ة عدد من املصطلحات العلمية، نو إ فيما ي   تعريااهتا ا جرائيةاستخد  يف ه ه الدراس
 :طريقة األنشطة العلمية -4-1

، تقرد  فيهرا املاراهيم (ا موعة الت ريبيرة)ه  طريقة لتدريس مادة العلو  لطلبة الصف الثامن األساس  
ارع، والقروة، والضروء، والعدسرة عرن العلمية اليت تضمنتها مادة العلو  مثرل ا ركرة، وا زاحرة، املسرافة، والتسر

يقررو   ررا الطالررب أو املعلررم أو كاليررا بشرررض تعلررم العلررو  أو تعليمهررا ( أو جتربررة خمربيرر )نشررات علمرر  طريررق 
، سواء أكان ه ا النشات العلم  داخل املدرسة أ  خارجها طاملا أنة يتم فا فوراف املعلم أو بتوجي  من 

 ( .3002؛ ح ازين،  3002، يتون ز ) بشرض تعلم العلو  و تعليمها 
 :حتصيل املفاهيم العلمية -4-2

من كتاب ( الضوء)والرابعة ( ا ركة والقوة)فصيل الطلبة للمااهيم العلمية املتضمنة يف الوحدت  الثالثة 
وفررق  العلرو  للصررف الثررامن األساسرر  يف املسرتويات العقليررة الثالبررة املعرفررة، والاهرم، واملهررارات العقليررة العليررا

الكلية اليت حصل عليها الطالب يف اختبار  لعالمةبا فجرائياً التحصيل قيس تصنيف بلو ، ويف ه ه الدراسة 
 .ال ا أعد خصيصاً ألغراض ه ه الدراسة املااهيم العلميةفصيل 

 :االجتاهات العلمية -4-3

الكشف عنها يف هر ه مشاعر الطالب ومعتقدات  وفرائ  حول العلم، من حيث ت ييده أو رفض  ل  ويتم 
الدراسة من خالل عالمة الطالب علو اختبار االجتاهات العلمية ال ا أعد ألغراض ه ه الدراسة، وال ا 

االسررتطالع واالستاسررار، واملنطقيررة والعقالنيررة، وت جيررل ا كررم واالناتررا، العقلرر ، : يقرريس سررتة أبعرراد هرر 
 . مانة العلمية والتوا ع العلم  والنزاهة العلميةواملو وعية، والنزعة الت ريبية والناعية التقدمية واأل

 :السعة العقلية -4-4

ب اها جزء حمدود من ال اكرة يرتم فيهرا معاارة كرل املعلومرات املسرتقبلة واملسرتجعة يف  باسكاليوينيعرفها 
وبر ل  فهر  متثرل العردد األقصرو مرن املخططرات الريت يسرتطيع العقرل جتميعهرا يف فعرل عقلر  ، وقا واحد

وفجرائياً تقام بالعالمة الكلية اليت حيصل عليها الطالب من اختبار السعة (. 6999، السيد وعبده)احد و 
 .العقلية
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 :أهداف الدراسة -5

 :هتدف ه ه الدراسة فمل
 .استقصاء أبر طريقة األنشطة العلمية علو فصيل الطلبة للمااهيم العلمية يف مادة العلو  -6-1
 .العقلية علو فصيل الطلبة للمااهيم العلمية استقصاء أبر السعة -6-2
 .استقصاء أبر طريقة األنشطة العلمية علو االجتاهات العلمية عند الطلبة -6-3
 .استقصاء أبر السعة العقلية علو فصيل اجتاهات الطلبة العلمية -6-4
 :أهمية الدراسة -6

ارسة األنشطة العلمية حيث نارم املتعلم دوره تنبع أيية الدراسة من أيية التعليم والتعلم القائم علو مم
االجيايب، بطر، األسطلة ذات العالقة والت ربة  من جمموعات، وت كد األنشطة العلمية علو تعليم الطالب  
كيررف ياكررر بشرركل مسررتقل وفعررال، والتكيررز علررو الاهررم وعلررو تعلررم كيررف يررتعلم الطلبررة وحياررز املعلررم فمل 

األسراليب التقليديرة السرائدة يف املردارم، وتروفر هر ه الدراسرة هلرم الار رة  البحث عن أساليب جديدة غرري
لالطررالع علررو طريقررة األنشررطة وكيايررة ممارسررتها وتوتياهررا مررن أجررل مسرراعدة الطلبررة علررو فصرريل املارراهيم 

 العلمية وتنمية االجتاهات العلمية، 
علرريم الطررالب كيررف ياكرررون، فهرر  كمررا ونكررن أن تلاررا انتبرراه املعلمرر  لالبتعرراد عررن الررتعلم الصررم وت  

حماولة للتشلب علو أوج  القصور يف أساليب التدريس الشائع، ونكن أن تلاا انتباه القائم  علو التعليم 
 .لالهتما  بالاروق الاردية ب  الطلبة الستخدا  الطرق اليت تناسب قدراهتم واستعداداهتم وميوهلم

اسرات الريت تركرز علرو مو روع السرعة العقليرة، وتلارا نظرر كما ونكن أن تكون ه ه الدراسرة مرن الدر   
معلم  العلو  فليها وسبل التعامل مع الطلبة يف  وئها وفلية قياسها، وتلاا نظر املس ول  يف وزارة التبية 

معلمر  العلرو  علرو فليرة قيرام السرعة العقليررة تردريب املعلمر  والسريما والتعلريم وااامعرات املختلارة ألييرة 
 . امل معهاوالتع
كمررا نكررن أن تكررون هرر ه الدراسررة حررافزاً لدراسررات أخرررى ممابلررة يف مو رروعات خمتلاررة واختصا ررات   
 .مشايرة
 :حدود الدراسة وحمدداتها -7

اقتصرررت هرر ه الدراسررة علررو طلبررة الصررف الثررامن األساسرر  يف مدرسررة علرر  بررن أيب طالررب الثانويررة يف 
وذلرر  لتعررراون معلررم العلرررو  يف ( 3009/3060)الدراسررر  مدينررة عمررران يف الاصررل الدراسررر  األول للعررا  

فجرراءات هرر ه الدراسرة، كمررا اقتصررت علررو املارراهيم العلميرة الررواردة يف الوحردت  الثالثررة والرابعرة مررن كترراب 
وقردرة . العلو ، ف افة فمل أن نتائج هر ه الدراسرة تتحردد جزئيراً اردى القردرة علرو بنراء واسرتخدا  األدوات

 .و ر د التمايز ب  الطلبة يف قيام األهداف اليت  مما من أجلهاه ه األدوات عل
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 : طريقة واإلجراءاتلا -8

نب  فيما ي   و ااً لتصميم الدراسة ولإلجراءات اليت اتبعا يف تناير  الدراسرة، وو رااً لعينرة الدراسرة 
اهتررررا، وطرررررق فررررع وطريقررررة اختيارهررررا، وطريقررررة فعررررداد أدوات الدراسررررة وتطويرهررررا والتحقررررق مررررن  رررردقها وبب
 . البيانات، واملعااة ا حصائية اليت استخدما الستخال  النتائج واختبار الار يات

 :تصميم الدراسة -9

تُعد ه ه الدراسة من الدراسات وب  الت ريبية، وذل  بسبب اختيار أفرراد الدراسرة بشركل قصردا مرن 
يِّنرررا فحرردايا جمموعرررة  ررابطة وُعيِّنرررا طلبررة الصررف الثرررامن األساسرر ، وتررروزيعهم عشرروائياً علرررو وررعبت  عُ 

تلقا ا موعة الضابطة املادة التعليمية بالطريقة االعتيادية، أما ا موعرة الت ريبيرة . األخرى جمموعة جتريبية
 . فقد تلقا املادة التعليمية باستخدا  طريقة األنشطة العلمية

 : جتمع الدراسة وعينتها -
بة الصف الثرامن األساسر  امللتحقر  يف مردارم وزارة التبيرة والتعلريم تكون جمتمع الدراسة من فيع طل

 (.3009/3060)للاصل الدراس  األول من العا  الدراس  
وذل  لقرب املدرسة يف مدينة عمان أما عينة الدراسة فقد مت اختيار مدرسة عل  بن أيب طالب الثانوية 

و رر ا . ا، ولوجررود وررعبت  للصررف الثررامن األساسرر مررن الباحررث، وتعرراون مرردير املدرسررة ومعلررم العلررو  فيهرر
طالبرراً مررن طلبررة الصررف الثررامن األساسرر ، وزعرروا عشرروائياً علررو الشررعبت ، ( 22)تكونررا عينررة الدراسررة مررن 

طالبرراً درسررروا مرررادة العلرررو  باسررتخدا  طريقرررة األنشرررطة العلميرررة، ( 23)اعتررربت األومل جتريبيرررة وتكونرررا مرررن 
 .طالباً درسوا مادة العلو  باستخدا  افمل طريقة االعتيادية( 22)واألخرى  ابطة تكونا من 

 :أدوات الدراسة -
 :استخدما الدراسة األدوات اآلتية

 :دليل المعلم -
يف ( الضوء)والرابعة ( ا ركة والقوة)أُعد دليل للمعلم قائم علو طريقة األنشطة العلمية للوحدت  الثالثة 

و  للصف الثامن األساس  وذل   دف دراسة ت بري ه ه افمل طريقة الاصل الدراس  األول من كتاب العل
حيث اوتمل ه ا الدليل . يف فصيل الطلبة للمااهيم العلمية، وت بريها يف تنمية االجتاهات العلمية عندهم

علو و ف فمل طريقة التدريس مو وع البحث، وو ٍف فمل طريقة التعلم والتعليم، وفروادات وتوجيهات 
 .وقد مت التقيد احتوى الكتاب املقرر. وأنشطة متنوعةللمعلم، 

 :وقد اتبع يف فعداد ه ا الدليل اخلطوات اآلتية
 .فديد املااهيم املراد تعلمها يف الوحدت  الثالثة والرابعة من كتاب العلو  للصف الثامن األساس  -
 .دوات الالزمةفعداد األنشطة الالزمة لكل ماهو ، مع الت كد من توفر املواد واأل -
 .فديد النتاجات املتوقعة من كل نشات -
 .فديد اخلربات املتوقع اكتسا ا من ه ه األنشطة -
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فديررد وتو رريإ مررا جيررب أن يقررو  برر  املعلررم أبنرراء تنايرر  األنشررطة،  رردف مسرراعدة الطلبررة علررو فمتررا   -
   .النشات وفقيق أهداف ، وبالتاو مساعدهتم علو تنمية تاكريهم العلم 

  .فديد ما هو متوقع من الطالب عمل  عند تناي ه لألنشطة العلمية -
 .فديد أسطلة تقونية مناسبة بعد االنتهاء من تناي  النشات -
 .فديد عدد الطالب املناسب  جراء كل نشات -
 .فديد الزمن املناسب لكل نشات -

تص  يف مناهج العلو  وأسراليب تدريسرها، مت عرض دليل املعلم علو جمموعة من اسكم  اخلرباء واملخ
حيث كانا ه ه ا موعة مكونة من أسات ة جرامعي  حيملرون درجرة الردكتوراه يف منراهج العلرو  وأسراليب 
تدريسررررها، ومعلمرررر  ومشرررررف  تربرررروي  حيملررررون درجررررة الرررردكتوراه واملاجسررررتري يف منرررراهج العلررررو  وأسرررراليب 

هررر ا الررردليل مرررن حيرررث الصرررياغة اللاظيرررة ألهرررداف الررردروم وطلرررب فلررريهم فبرررداء الررررأا حرررول . تدريسرررها
وو رروحها وسررالمتها، والدقررة العلميررة يف  ررياغة الرردروم وسرر ل النشررات، والصررحة، والدقررة والو ررو، يف 
التقومي، ومدى مطابقة النماذ  التدريسرية فمل طريقرة التردريس املعتمردة، وسرهولة تطبيقر  علرو طلبرة الصرف 

مت األخررر  باقتاحرررات اسكمررر  وفرائهرررم وُأجريرررا التعرررديالت املطلوبرررة علرررو وبعرررد ذلررر  . الثرررامن األساسررر 
 .الدليل
 :اختبار فصيل املااهيم العلمية -

فقرة من نوع االختيار من متعدد ب ربعة بدائل،  دف ( 32)تكون ه ا االختبار يف  ورت  النهائية من 
ة الرواردة يف الوحردت  الثالثرة والرابعرة مرن  قيام مدى فصيل طلبة الصف الثامن األساس  للماراهيم العلمير

، (الاهرررررم واالسرررررتيعاب)واملسرررررتويات املتوسرررررطة ، (املعرفرررررة)كتررررراب العلرررررو  علرررررو املسرررررتويات املعرفيرررررة الررررردنيا 
 (.التطبيق، التحليل، التكيب، والتقومي)واملستويات العليا 

. اررراهيم العلميرررة الررريت تتضرررمنها عرررداد هررر ا االختبرررار مت فليرررل حمتررروى الوحررردت  الدراسررريت  لتحديرررد امل
كمررررا مت االلتررررزا  اسررررتويات بلررررو  . واسررررتعراض املارررراهيم الررررواردة يف كررررل درم مررررن دروم هررررات  الوحرررردت 

واملسررتويات العليررا ( الاهررم واالسررتيعاب)واملسررتويات املتوسررطة( املعرفررة)املسررتويات الرردنيا : لألهررداف املعرفيررة
وبرررر ل  أُعررررد جرررردول موا رررراات االختبررررار بصررررورت  األوليررررة وفقرررراً . (التطبيررررق والتحليررررل والتكيررررب والتقررررومي)

ملستويات بلو  لألهداف املعرفية وذل  لو ع  بشركل متروازن ويشطر  معظرم أجرزاء املرادة التعليميرة، ولكر  
وقرد  ريشا فقررات االختبرار بصرورت  األوليرة . تتنوع في  األسطلة وتتناسب مع مستويات األهداف املختلاة

 . فقرة من نوع االختيار من متعدد ب ربعة بدائل( 20)وعددها 
وللتحقررق مررن  رردق حمترروى االختبررار ُعرررض علررو جمموعررة مررن اسكمرر  اخلرررباء واملختصرر  يف منرراهج 

أسرات ة جرامعي  حيملرون درجرة الردكتوراه ( 9)العلو  وأساليب تدريسها، وكانرا هر ه ا موعرة مكونرة مرن 
مشررررررف  تربررررروي  حيملرررررون درجرررررة الررررردكتوراه ( 2)معلمررررر  و( 2)ويف منررررراهج العلرررررو  وأسررررراليب تدريسرررررها، 

مررردى و رررو، فقررررات هررر ا : وذلررر   ررردف الت كرررد مرررن. واملاجسرررتري يف منررراهج العلرررو  وأسررراليب تدريسرررها
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مردى ورول فقررات االختبار و حتها من الناحية العلمية، ومدى دقة الصياغة اللاظية لاقرات االختبار، و 
ومناسررربة هررر ا االختبرررار لطلبرررة الصرررف الثرررامن األساسررر ، ومناسررربة الاقررررات  هررر ا االختبرررار للمرررادة العلميرررة،

وبعد ا طالع علو مالحظرات وفراء . ملستويات األهداف اليت تندر  فتها، وأية مالحظات يرواها مناسبة
 .الاقرات وح ف أخرى وتشيري بعض املموهاتاسكم  واقتاحاهتم، مت األخ    ه اآلراء وتعديل بعض 

( 32)ومت جتريررب االختبررار يف  ررورت  األوليررة علررو عينررة مررن طلبررة الصررف الثررامن األساسرر  بلرر  عررددها 
 :طالباً، من خار  عينة الدراسة وذل   دف

 .دقيقة( 20)فديد زمن االختبار، وقد وجد أن الزمن املناسب لإلجابة علو االختبار  -
جرررة الصرررعوبة ومعرررامالت التمييرررز لاقررررات االختبرررار، ويف  ررروء حسررراب درجرررة الصرررعوبة حسررراب در  -

ومعامررل التمييررز لكررل فقرررة مررن فقراترر  مت اسررتبعاد عرردد مررن الاقرررات وبقيررا الاقرررات الرريت تراوحررا درجررة 
لررررر ل  أ ررررربإ (. 0020)و ( 0062)وترررررراو، معامرررررل متييزهرررررا بررررر  (. 0080)و ( 0020) رررررعوبتها بررررر  
 . فقرة( 32)ورت  النهائية مكوناً من االختبار يف  

، ووجررررد أن (KR-20)ريتشاردسررررون  -حسرررراب ببررررات هرررر ا االختبررررار اسررررتخدما معادلررررة كررررودر -
 .، وه  قيمة مناسبة لتحقيق أهداف ه ه الدراسة(0086)معامل الثبات لاقرات االختبار 

 : قياس االتجاهات العلمية -
؛ أ ررررد،  3060حبيررررب، )او رررروع االجتاهرررات العلميررررة  قرررا  الباحررررث اراجعررررة األدب التبررروا املتعلررررق

( Shrigley, 1990؛  Schibeci & Riley,1986؛  6988؛ زيترون،  3002؛ ح رازين،  3002
واسررررتعان برررراألدوات الرررريت وردت يف بعررررض الدراسررررات، وقررررد مت اسررررتخال  عرررردد مررررن الاقرررررات الرررريت تتاررررق 

تها باللشة العربية وال سيما أن معظم الدراسات الريت ومو وع الدراسة ا الية، ومتا ترفتها أو فعادة  ياغ
أمرا يف هر ه الدراسرة فقرد . مت الرجوع فليها اعتمدت االستبانة يف  وء مقيام ليكررت اخلماسر  أو الثالبر 

مت تصميم مقيام االجتاهات العلمية علو وكل فقرات تعرض كل منها موقااً مثرياً للطالب يتضمن عرض 
ة واقعية أو خيالية، ويل  كل فقرة بالبة بدائل فحدها نثل موقااً اجيابياً يدل علو أن تاهرة معينة، أو حادب

الطالررب نتلررر  درجررة اجيابيرررة مررن االجتررراه، كمررا مت االسرررتاادة مررن الرجررروع فمل الدراسررات السرررابقة يف توزيرررع 
فقررة ويقرريس ( 22) فقررات املقيرام علرو األبعراد اخلا رة  را، وقرد بلرر  عردد فقررات املقيرام بصرورت  األوليرة

 :األبعاد اآلتية
 .االستاسار واالستطالع -
 .املنطقية والعقالنية وت جيل ا كم -
 .   االناتا، العقل  -
 .املو وعية والنزعة الت ريبية -
 .األمانة العلمية والتوا ع العلم  والنزاهة العلمية -
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اخلرررباء واملختصرر  يف منرراهج  وللتحقررق مررن  رردق املقيررام الظرراهرا ُعرررض علررو جمموعررة مررن اسكمرر 
أسرات ة جرامعي  حيملرون درجرة الردكتوراه ( 9)العلو  وأساليب تدريسها، وكانرا هر ه ا موعرة مكونرة مرن 

مشررررررف  تربررررروي  حيملرررررون درجرررررة الررررردكتوراه ( 2)معلمررررر  و( 2)يف منررررراهج العلرررررو  وأسررررراليب تدريسرررررها، و
مدى و و، فقرات ه ا املقيام :  دف الت كد من وذل . واملاجستري يف مناهج العلو  وأساليب تدريسها

و حتها من الناحية العلمية، ومدى دقة الصياغة اللاظية لاقرات ، ومناسبت  لطلبة الصف الثامن األساس ، 
وبعررررد ا طررررالع علررررو . ومرررردى ارتبررررات الاقرررررات بالبعررررد الرررريت تنرررردر  فترررر ، وأيررررة مالحظررررات يرواهررررا مناسرررربة

تاحراهتم، مت األخر   ر ه اآلراء وتعرديل بعرض الاقررات وحر ف أخررى وتشيرري مالحظات وفراء اسكم  واق
 .بعض املموهات

أمررا ببررات االختبررار فقررد مت التحقررق منرر  باسررتخدا  معادلررة ألاررا لكرونبرران لعينررة اسررتطالعية مكونررة مررن 
لر  عردد وقرد ب(. 0082)طالباً من طلبة الصف الثامن األساس  ومن خار  عينة الدراسة، وقد بل  ( 32)

لرر ل  تكررون أعلررو عالمررة نكررن أن فصررلها الطالبررة يف هرر ا . فقرررة( 20)فقرررات االختبررار بصررورت  النهائيررة 
 (. اراً )عالمة، وأد  عالمة ( 20)االختبار 

 :اضت ار السعة العقلية -
استخد  يف ه ه الدراسة اختبار السعة العقلية الر ا أعرده جران باسركاليوين، مرن خرالل هر ا االختبرار 

البنرا والبنرا، )مت تصنيف الطلبة فو مستويات السعة العقلية املختلاة وهو من ترفة فسعاد البنا و دا البنا 
 .يف دراستهما( 3002التخاينة، )و ( 3002املزروع، )كما استخدمت  (  6990

فقررررة، وتتكرررون كرررل فقررررة مرررن جممررروعت  مرررن األوررركال اهلندسرررية البسررريطة ( 22)ويتكرررون االختبرررار مرررن 
املناصلة يف ااهة اليمت ويف ااهة اليسرى تعرض األوكال ناسرها ولكرن ب ح را  وأو راع خمتلارة وتكرون 
متداخلرة  يرث تكررون منطقرة متداخلرة مشررتكة واملطلروب مرن املسررت يب هرو تظليرل هرر ه املنطقرة املتداخلررة 

داد  ررعوبة مهمررة أورركال حيررث تررز ( 9-3)ويررتاو، عرردد األورركال املوجررودة يف كررل جمموعررة مررن. املشررتكة
مررن بباترر  بتطبيقرر  علررو ( 3002)وقررد ت كرردت املررزروع . فديررد منطقررة التررداخل كلمررا ازداد عرردد األورركال

وفررق معادلررة كيررودر ورتشاردسررون ( 0090)طالررب يف املرحلررة الثانويررة وكرران معامررل الثبررات هررو ( 20)عينررة 
K-R20. 

 :إجراءات الدراسة -
 :يةمتا ه ه الدراسة وفقاً للخطوات اآلت

 .بناء دليل املعلم، وعر   علو اسكم  -
 .بناء أدوات الدراسة الثالذ -
 .تطبيق اختبار فصيل املااهيم العلمية ومقيام االجتاهات العلمية علو عينة استطالعية -
 .اختيار عينة الدراسة، وتوزيعها -
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امج كمررا وررارم أيضرراً يف عقررد عرردد مررن اللقرراءات مررع معلررم العلررو  لتعريارر  اكونررات وحمتويررات الربنرر -
فعرداد األنشررطة العلميرة وترتيبهررا وتنظيمهررا وفليرة تنايرر ها يف أبنرراء ا صرف الصرراية، كمررا طُلرب فليرر  تطبيررق 

 . بعض األنشطة العلمية أما  الباحث لالطمطنان فمل التزا  املعلم بطريقة التدريس
ريقرررة االعتياديرررة الررريت اعتررراد عليهرررا طلرررب فمل املعلرررم االسرررتمرار بتررردريس طلبرررة ا موعرررة الضرررابطة بالط -

تدريسهم، حيث أن هر ه افمل طريقرة تتميرز بتكيزهرا علرو األسرلوب التقليردا يف التردريس الر ا يركرز علرو 
التلقر  وتنميررة الطالررب مررن الناحيرة العقليررة املعرفيررة، مهملررًة برر ل  النرواح  التبويررة والتعليميررة األخرررى عنررد 

 . الطالب ووخصيت 
 .ت الدراسة قبلياَ علو أفراد جمموعيت الدراسةتطبيق أدوا -
تناي  طريقرة األنشرطة العلميرة علرو طلبرة ا موعرة الت ريبيرة، والطريقرة االعتياديرة علرو طلبرة ا موعرة  -

 .الضابطة
 .حصف أسبوعياً ( 2)استمرت عملية التدريس ملدة ستة أسابيع، بواقع  -
 .تطبيق أدوات الدراسة بشكل بعدا -
 .تائج، وفليلها وتاسريها، مث و ع املقتحاتفع الن -
 :االضت ارات الق لية -

قبررل البرردء بررإجراءات تطبيررق طريقررة الترردريس، طبقررا أدوات الدراسررة قبليرراً علررو أفررراد جممرروعيت الدراسررة 
 :وكانا النتائج كما ي  

 :سعة العقليةاضت ار ال -
دراسرررة  ررردف تقسررريمهم وفرررق السرررعة العقليرررة طبرررق اختبرررار السرررعة العقليرررة قبليررراً علرررو طلبرررة جممررروعيت ال

 (.6)، وكانا النتائج كما تظهر يف اادول رقم (مرتاع  السعة العقلية، ومنخاض  السعة العقلية)
  1الجدول رقم 

 توييع طل ة عينة الدراسة ويم السعة العقلية
 العدد السعة العقلية ا موعة

 62 مرتاعة الت ريبية
 62 منخاضة

 62 اعةمرت الضابطة
 62 منخاضة

 اختبار فصيل املااهيم العلمية ومقيام االجتاهات العلمية -
 ررردف الت كرررد مرررن تكررراف  جممررروعيت الدراسرررة الت ريبيرررة والضرررابطة قبرررل البررردء برررإجراءات الدراسرررة، طبرررق 
 اختبررار فصرريل املاررراهيم العلميررة ومقيرررام االجتاهررات العلميرررة بشرركل قبلررر ، وكانررا النترررائج كمررا تظهرررر يف

 (3)اادول رقم 
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 2الجدول رقم 
المتوسطات اليسابية واالنيرايات المعيارية لدرجات طل ة المجموعتيط التجري ية والضابطة على اضت ار تيصيل 

 المفاهيم العلمية الق لت والمقياس الق لت لالتجاهات العلمية
 اال راف املعيارا املتوس  ا سايب العدد ا موعة االختبار

 6098 66002  23 ا موعة الت ريبية ااهيم العلميةفصيل امل
 6092 60022 22 ا موعة الضابطة

 2022 32038 23 ا موعة الت ريبية االجتاهات العلمية
 2082 32022 22 ا موعة الضابطة

ة وجود فرق تاهرا ب  املتوسط  ا سابي  لدرجات ا موعت  الت ريبي( 3)يالحظ من اادول رقم 
ولتحديررد داللررة . والضرابطة يف اختبررار فصرريل املارراهيم العلميرة القبلرر ، واملقيررام القبلرر  لالجتاهرات العلميررة

 (.2)وكانا النتائج كما يف اادول رقم ( ANOVA)ه ا الارق استخد  فليل التباين األحادا 
 (3)الجدول رقم 

موعتت ال يث التجري ية والضابطة على اضت ار لمتوسط درجات طل ة  ج( ANOVA)نتا ج تيليل الت ايط األحادي 
 تيصيل المفاهيم العلمية الق لت والمقياس الق لت لالتجاهات العلمية

 وج  املقارنة         
 مستوى الداللة (ف)قيمة  متوس  املربعات درجات ا رية جمموع املربعات مصدر التباين االختبار

فصرررررررررررررررريل املاررررررررررررررررراهيم 
 العلمية

 2090 22 322092 داخل ا موعات 00232 00982 2082 6 2082 ب  ا موعات

 االجتاهات العلمية
 2099 6  2099 ب  ا موعات

 62093 22 6639006 داخل ا موعات 00200 00328

، وهرر  غررري دالررة (00328)، (00982)اسسرروبة تسرراوا ( ف)فن قرريم ( 2)يالحررظ مررن اارردول رقررم 
، وه ا يشري فمل عد  وجود فرق دال فحصائياً ب  املتوسطات ا سابية (α=0002)فحصائياً عند مستوى 

ممررا يعررين تكرراف  ا مرروعت  قبررل البرردء . لرردرجات طلبررة ا مرروعت  الت ريبيررة والضررابطة قبررل البرردء باملعااررة
 .بتطبيق طريقة األنشطة العلمية علو طلبة ا موعة الت ريبية

 :يةمتشريات البحث واملعااة ا حصائ
 :المتغيرات المستقل -
 .طريقة األنشطة العلمية، والطريقة االعتيادية: طريقة التدريس وهلا وكالن يا -
مرتاعة السعة العقلية، ومنخاضة السعة العقلية، علمراً ب نر  يعتررب متشررياً : وهلا وكالن: السعة العقلية -

 (.Moderator Variable)معداًل أو مستقاًل بانوياً 
 :رات التابعةالمتغي -
 . فصيل املااهيم العلمية -
 .االجتاهات العلمية -
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والختبررار فر رريات البحررث فقررد اسررتخرجا املتوسررطات ا سررابية واال رافررات املعياريررة لرردرجات الطلبررة 
ولتحديررد أبررر اسررتخدا  طريقررة األنشررطة العلميررة يف فصرريل املارراهيم العلميررة . علررو أدوات البحررث الررثالذ

 . (way MANOVA-2)ات العلمية فقد استخد  فليل التباين الثنائ  متعدد املتشريات وتنمية االجتاه
 :نتائج الدراسة ومناقشتها -11

للتحقق من  رحة فر ريات الدراسرة حسربا املتوسرطات ا سرابية واال رافرات املعياريرة لردرجات طلبرة 
علميرة ومقيرام االجتاهرات العلميرة وفرق جمموعيت الدراسة الت ريبية والضابطة علو اختبار فصيل املاراهيم ال

 (.2)متشريا طريقة التدريس والسعة العقلية، وكانا النتائج كما تظهر يف اادول رقم 
 (4)الجدول رقم 

المتوسطات اليسابية واالنيرايات المعيارية لدرجات طل ة  جموعتت الدراسة التجري ية والضابطة على اضت ار 
 س االتجاهات العلمية ويم  تغير السعة العقليةتيصيل المفاهيم العلمية و قيا

 اال راف املعيارا املتوس  ا سايب العدد السعة العقلية ا موعة االختبار

مية
العل
يم 
ااه
ل امل

صي
ف

 

 الت ريبية
 2062 30022 62 مرتاعة

 3022 68032 62 منخاضة
 3098 69033 23 الكل 

 الضابطة
 2003 68026 62 مرتاعة
 2020 62022 62 ضةمنخا
 2002 62020 22 الكل 

مية
العل
ت 
اها
الجت
ا

 
 الت ريبية

 3088 23030 62 مرتاعة
 3036 39026 62 منخاضة
 3082 20026 23 الكل 

 الضابطة
 3022 20002 62 مرتاعة

 2028 32023 62 منخاضة
 2092 38022 22 الكل 

املتوسررطات ا سررابية وفررق طريقررة الترردريس والسررعة  وجررود اخررتالف ترراهرا يف( 2)يظهررر اارردول رقررم 
 way-2)العقليرررة للطلبرررة، وملعرفرررة داللرررة هررر ه الارررروق اسرررتخد  فليرررل التبررراين الثنرررائ  متعررردد املتشرررريات 

MANOVA)  (.2)و (2)وكانا النتائج كما تظهر يف اادول  رقم 
 (6)الجدول رقم 

 قيمة ويلكس ال  دا
 الداللة ا حصائية F قيمة  ويلكس ملبداقيمة  األبر

 00002 20222 00822 طريقة التدريس                     
 00006 80099 00290                 السعة العقلية
 00982 00062 00999 السعة العقلية   *  طريقة التدريس
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ف  وقيمررة( 00822)أن قيمررة ويلكررس ملبرردا ألبررر طريقررة الترردريس هرر  ( 2)يالحررظ مررن اارردول رقررم 
، كما يالحظ أن قيمة ويلكس ملبدا ألبر (00002)ومرتبطة باحتمال مقابل هلا ( 20222)املقابلة هلا ه  

ومرتبطررررررة باحتمررررررال مقابررررررل هلررررررا ( 80099)وقيمررررررة ف املقابلررررررة هلررررررا هرررررر  ( 00290)السررررررعة العقليررررررة هرررررر  
فقررررد بلشررررا  ، أمررررا قيمررررة ويلكررررس المبرررردا ألبررررر التااعررررل برررر  طريقررررة الترررردريس والسررررعة العقليررررة(00006)
وتبر  نتررائج فليررل التبرراين الثنررائ  (. 00982)ومرتبطررة باحتمررال مقررداره ( 00062)وقيمرة ف ( 00999)

أبرررر طريقرررة التررردريس والسرررعة العقليرررة يف فصررريل طلبرررة عينرررة ( 2)متعررردد املتشرررريات الظررراهرة يف ااررردول رقرررم 
 .الدراسة للمااهيم العلمية واجتاهاهتم العلمية

 (5)الجدول رقم 
الت ايط الألنا ت  تعدد المتغيرات للمتوسطات اليسابية لدرجات طل ة  جموعتت الدراسة التجري ية  تيليل ا جنت

والضابطة على اضت ار تيصيل المفاهيم العلمية و قياس االتجاهات العلمية ال عدييط ويم  تغيري طريقة التدريس 
 والسعة العقلية

 الداللة  مستوى (ف)قيمة  متوس  املربعات درجات ا رية اتجمموع املربع املتشري التابع مصدر التباين

 طريقة التدريس
 التحصيل

 
 

 

260232 6 260232 20622 00032 

 االجتاهات
 

 

220226 6 220226 20322 00062 

 السعة العقلية
 التحصيل

 
220202 6 220202 20226 00033 

 00003 6620238 6620238 6 6620238 االجتاهات

* ترررررررردريس طريقررررررررة ال
 السعة العقلية

 التحصيل
 

00028 6 00028 00002 000922 
 00822 00032 00322 6 00322 االجتاهات

 اخلط 
   660992 26 2260263 التحصيل
   600222 26 2220290 االجتاهات

 ا موع املعدل
    22 8280023 التحصيل
    22 8620062 االجتاهات

 (:األومل، الثانية، الثالثة)يات الدراسة النتائج املتعلقة بار مناقشة 
ب  املتوسرطات ا سرابية لردرجات طلبرة جممروعيت  فرق داٍل فحصائياً وجود ( 2)يتضإ من اادول رقم 

تعرررزى فمل متشرررري طريقرررة التررردريس لصرررا  طلبرررة (  =0002)الدراسرررة ذات داللرررة فحصرررائية عنرررد مسرررتوى 
و رر ا نرررفض الار ررية الصررارية األومل . يقررة األنشررطة العلميررةا موعررة الت ريبيررة والرريت درسررا باسررتخدا  طر 

برر  متوسررط  درجررات طلبررة (  α =0002)دال فحصررائياً عنررد مسررتوى يوجررد فرررق ال  "والرريت نصررا علررو
فمل طريقرررة التررردريس البعررردا يعرررزى  العلميرررةاملاررراهيم فصررريل اختبرررار  علررروا مررروعت  الضرررابطة والت ريبيرررة 

 (".ريقة االعتياديةاألنشطة العلمية، افمل ط)
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ويعرود ذلرر  فمل أن األنشررطة العلميرة املقدمررة للطلبررة تناسررب افمل مسرتوى العمرررا للطلبررة، واسررتخدما 
أدوات متنوعررة نكررن هلررم اسررتخدامها بسررهولة ويسررر، وراعررا هرر ه األنشررطة ترروفر جررو مررن الثقررة وا ريررة يف 

 .أبناء النشات
دافعية الطلبة يف ا موعة الت ريبية  و فهم املااهيم  كما ويعود ذل  فمل أن طريقة األنشطة زادت من  

ألاهرررا أوررربعا غريرررزة الاضرررول الطبيعيرررة لرررديهم، وجعلرررتهم يتحملرررون مسررر ولية تعلمهرررم . العلميرررة ودراسرررتها
فخررالل ا صررة الصرراية تشرر ع الطلبررة علررو التوا ررل، والتارراوض، وتبررادل األفكررار مررع اآلخرررين، ب ناسررهم، 

وُتسرراعد طريقررة األنشررطة العلميررة يف بنرراء مارراهيم جديرردة . ب فكررار الطلبررة اآلخرررينفحرراكموا أفكرراره مقارنررة 
كمررا أن طريقررة األنشرررطة . لررردى الطلبررة( البديلررة)وربطهررا مررع بُنيررة املررتعلم املعرفيرررة، وتعررديل املارراهيم اخلطرر  

التنبررر ، العلميرررة لبرررا اهتمامرررات وقررردرات الطلبرررة املختلارررة، ووفررررت هلرررم فر رررة  عمرررال العقرررل يف عمليرررات 
والتاسررري، وطررر، األفكررار دون قلررق حررول  ررحتها، ف  رربحا أفكررارهم وتنبرر اهتم مررع التقررد  يف األنشررطة 
العلميررة أكثررر دقررة، وقربرراً مررن املالحظررة العلميررة ومدعمررة بالنظريررات، ممررا زاد مررن بقررتهم ب ناسررهم، وأحرردذ 

ل قدرهتم علو االحتااظ باملاراهيم نوعاً من التطور النوع  يف القدرات العقلية للطلبة، وتب  ذل  من خال
 . وتثبيتها يف أذهااهم لاتة زمنية أطول

كمررا أن مشرراركة الطلبررة يف األنشررطة العلميررة وتاسررريها ويف املناقشررات العلميررة مررع بعضررهم الرربعض ومررع 
ة املعلررررم سرررراهم يف زيررررادة دافعيررررتهم للررررتعلم وتنميررررة ترررر كر وفهررررم املارررراهيم العلميررررة املتضررررمنة يف حمترررروا املرررراد

ب املارررراهيم والتقرررومي املتنررروع واملسرررتمر والشرررامل لررررتعلم الطلبرررة للمحتررروى سررراعدهم علرررو اكتسرررا. التعليميرررة
التعزيرررز الارررورا ب سررراليب مناسررربة ومتنوعرررة سررراعد علررر  زيرررادة دافعيرررتهم للرررتعلم ووررر عهم علررر  و . العلميرررة

 . كر املااهيم العلمية اليت تعلموهااملشاركة يف األنشطة واملناقشة وا جابة عن األسطلة، مما أدا فو زيادة ت  
كما نكن أن تُعزى زيادة فصريل طلبرة ا موعرة الت ريبيرة عرن طلبرة ا موعرة الضرابطة فمل أاهرم تعلمروا   

بطريقررة يررتم مررن خالهلررا ترفررة األفكررار والكلمررات والرمرروز فمل  ررور ذهنيررة ُتسرراعدهم علررو الت مررل يف كررل 
خبررالف طلبررة ا موعررة الضررابطة اللرر ين . يف أذهررااهم فررتة زمنيررة أطررول جانررب مررن جوانبهررا، وبالترراو تثبيتهررا

تعلمررروا بطريقرررة ركرررزت علرررو اسرررتظهار املعلومرررات وا قرررائق دون الت مرررل فيهرررا، و  جيرررر  ربررر  املعرفرررة السرررابقة 
هر ه  وتتارق. باملعرفة ااديدة، مما ي دا فمل نسيان املعرفة ااديدة لديهم بعد فتة زمنية قصررية مرن تعلمهرم

أ رررد، )، و(3002ح رررازين، )، و(Change &Mao, 1999)النتي رررة مرررع نترررائج دراسرررة كرررل مرررن 
3002 .) 

ونكن فرجاع السبب أيضاً فمل أن الطالب الر ا درم باسرتخدا  طريقرة األنشرطة العلميرة يسرعو دائمراً 
اعد الطالرب يف لتتيب أفكاره وجدولتها جدولرة علميرة، األمرر الر ا ير دا فمل تر ويا مرادة املو روع ويسر

استنبات األفكار ااديدة وتطبيقها والتنب  بعالقات   يكن يعرفهرا مرن قبرل، وبالتراو قدرتر  علرو اسرتخدا  
 . ما تعلم  يف مواقف جديدة
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وجرررود فررررق دال فحصرررائياً بررر  املتوسرررطات ا سرررابية لررردرجات طلبرررة ( 2)كمرررا يترررجل مرررن ااررردول رقرررم 
تعررزى فمل متشررري السررعة العقليررة ولصررا  الطلبررة ذوا السررعة (  =0002)جممرروعيت الدراسررة عنررد مسررتوى 

وهررر ا يبررر  أن مسرررتوى التحصررريل الررر ا حققررر  الطلبرررة مرتاعررر  السرررعة العقليرررة أعلرررو مرررن . العقليرررة املرتاعرررة
مستوى التحصيل ال ا حقق  الطلبة منخاض  السعة العقلية، وب ل  نرفض الار ية الصارية الثانية واليت 

ب  متوسط  درجات طلبة ا موعت  (  α =0002)دال فحصائياً عند مستوىفرق  يوجدال "نصا علو 
مرتارع، )البعردا يعرزى فمل مسرتوى السرعة العقلر   العلميرةاملاراهيم فصريل اختبرار  علوالضابطة والت ريبية 

 (".األنشطة العلمية، افمل طريقة االعتيادية)عند تدريسهم بطريقيت ( منخاض
عالقة ب  السعة العقلية والتحصيل، حيث أن السعة العقلية تقل كااءهتا وقدرهتا ويعود ذل  فمل وجود 

 (. 3002املزروع، )بسبب ا مل الزائد يف املعلومات وبالتاو الت بري السل، علو التحصيل العلم  
برر  املتوسررطات (  =0002)عررد  وجررود فرررق دال فحصررائياً عنررد مسررتوى ( 2)وأتهررر اارردول رقررم 

لدرجات طلبة جمموعيت الدراسة تعزى فمل التااعل ب  طريقة التدريس والسعة العقلية، و  ا نقبل  ا سابية
يف (  α =0002)أبرررر دال فحصرررائياً عنرررد مسرررتوىيوجرررد ال " الار رررية الصرررارية الثالثرررة والررريت نصرررا علرررو 

 طريقررررة الترررردريس فمل التااعررررل برررر فصرررريل طلبررررة ا مرررروعت  الضررررابطة والت ريبيررررة للمارررراهيم العلميررررة يعررررزى 
 ."ومستوى السعة العقلية

وهررر ا يررردل فمل أن التااعرررل بررر  السرررعة العقليرررة وطريقرررة التررردريس ال يررر بر يف فصررريل الطلبرررة للماررراهيم 
العلميرة، أا أن التحسرن يف أداء الطلبرة علرو اختبرار فصريل املاراهيم العلميرة مرتاعر  السرعة العقليرة الر ين 

يررة ال خيتلررف عررن التحسررن يف أداء الطلبررة منخاضرر  السررعة العقليررة الرر ين درسروا وفررق طريقررة األنشررطة العلم
درسوا الطريقة ناسها، وأن أداء الطلبة مرتاع  ومنخاض  السعة العقلية ال ين درسروا وفرق طريقرة األنشرطة 

طريقة  أا أن الت بري الرئيس فمل. العلمية ال خيتلف عن أداء نظرائهم ال ين درسوا وفق افمل طريقة االعتيادية
الترردريس يف فسرر  فصرريل املارراهيم العلميررة ال يعتمررد علررو مسررتوى السررعة العقليررة، ولرر ل  فررإن هرر ه افمل 

وتتاررق هرر ه النتي ررة مررع مررا تو ررلا لرر  . طريقررة ناسرربا كرراًل مررن الطلبررة مرتاعرر  ومنخاضرر  السررعة العقليررة
 (. 3002املزروع، )دراسة 

خاض  السعة العقلية يسريون يف تناي  األنشطة العلمية ذل  فمل أن فيع الطلبة مرتاع  ومن وقد يعود
وفررق تسلسررل وخطررة منتظمررة، وتعر رروا للت ربررة ناسررها، ومررروا برراخلربات والظررروف ناسررها يف الوقررا ناسرر  
ودون متييرررز ممرررا أدى فمل عرررد  تهرررور أبرررر دال فحصرررائياً فمل التااعرررل بررر  طريقرررة التررردريس ومسرررتوى السرررعة 

 .  العقلية
 (:الرابعة، واخلامسة، والسادسة)ج املتعلقة بار يات الدراسة مناقشة النتائ

وجود فروق ب  املتوسطات ا سابية لدرجات طلبرة جممروعيت الدراسرة دالرة ( 2)يتضإ من اادول رقم 
تعرزى فمل متشرري طريقرة التردريس لصرا  طلبرة ا موعرة الت ريبيرة والريت (  =0002)فحصائياً عند مستوى 
ال  "لرر ل  نرررفض الار ررية الصررارية الرابعررة والرريت نصررا علررو .ريقررة األنشررطة العلميررةدرسررا باسررتخدا  ط
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بررر  متوسرررط  درجرررات طلبرررة ا مررروعت  الضرررابطة (  α =0002)دال فحصرررائياً عنرررد مسرررتوىيوجرررد فررررق 
األنشررطة العلميررة، الطريقررة )فمل طريقررة الترردريس مقيررام االجتاهررات العلميررة البعرردا يعررزى  علررووالت ريبيررة 

 ".(تياديةاالع
ونكن أن تُعزى ه ه النتي ة فمل تعرض طلبة ا موعة الت ريبية خلربات جديدة، وتقدمي املااهيم بطريقة 
  يعتادوا عليها من قبل، وما تضمنت  من جاذبية، وفبارة عقلية، ودفعهم للنقرا  يف املشراركة والتااعرل مرع 

عمليررة اكتسرراب املارراهيم العلميررة، وهيرر ت هلررم األنشررطة، ممررا جعلهررم أكثررر حيويررة ونشرراطاً وسررهلا علرريهم 
وقررد حولررا طريقررة األنشررطة . الار ررة لالسررتمرار يف الررتعلم عررن طريررق ربرر  املعرفررة ااديرردة باملعرفررة السررابقة

العلميررررة ا صررررف الصرررراية حيررررث أ رررربحا أكثررررر متعررررة مررررن افمل طريقررررة االعتياديررررة، ممررررا حاررررز الطلبررررة فمل 
بال ات يف سلوكهم سلوم العلماء يف عمليات االستقصاء، واكتشاف االستمتاع اا يقومون ب  من نشات و 

املااهيم واملبادئ، وعزز ماهو  ال ات لديهم واكسبهم بقة ب ناسهم وحباً للتعلم، ألن كل ذل  يُعد اثابة 
 .تعزيز للمتعلم

علهررررم ونكررررن تاسررررري تارررروق طلبررررة ا موعررررة الت ريبيررررة يف  رررروء طبيعررررة طريقررررة األنشررررطة العلميررررة الرررريت جت
ينخرطرررون بالعمليرررة التعلميرررة بررردافع ذا  يشررربع رغبررراهتم الداخليرررة، باسرررتشالل الطاقرررة ال هنيرررة وااسرررمية يف 

الناسية وفبراء اخلربات، ويشارم مع اآلخرين، ويتحرر  نشات متكامل يتسم بالاردية وااماعية وجيلب املتعة
كرزة حرول املعلرم والريت تكرون بيطرة فقررية حمردودة خبالف افمل طريقة االعتيادية املتمر . من التمركز حول ال ات

العنا ررر واملثررريات، ويقتصررر دورهررم علررو ترديررد مررا يقولرر  املعلررم وحياظونرر ، دون مراعرراة خصو رريات الطلبررة 
 .املتمثلة يف قدراهتم وحاجاهتم وميوهلم

لا من الطالب ونكن تاسري ه ه النتي ة أيضاً ب ن تعلم الطلبة باستخدا  طريقة األنشطة العلمية، جع
حمرروراً للعمليررة التعليميررة، وجعلترر  يكتشررف املعلومررة بناسرر  بررداًل مررن أن تعطررو لرر  جرراهزة، فهررو يقررو  باهررم 
املاهو  العلم  أو املشكلة اليت تواجه ، وو ع خط   للو ل للحرل عرن طريرق أسراليب التاكرري، وتطبيرق 

 .ب  و العلو ما تعلم  يف مواقف حياتية أخرى، مما انعكس علو اجتاهات الطال
ح ررازين، )، و(Change &Mao, 1999)وتتاررق نتي ررة هرر ه الدراسررة مررع نتررائج دراسررة كررل مررن 

أ ررد، )، ولكنهرا تعار را مررع النترائج الريت تو ررلا فليهرا دراسرة (3002أبرو هروال وفخرررون، )، و(3002
3002   .) 
ية لدرجات طلبة جممروعيت وجود فرق دال فحصائياً ب  املتوسطات ا ساب( 2)كما أتهر اادول رقم   

تعرررزى فمل متشرررري السرررعة العقليرررة ولصرررا  الطلبرررة ذوا السرررعة العقليرررة (  =0002)الدراسرررة عنرررد مسرررتوى 
 دال فحصائياً عند مستوىيوجد فرق ال "ل ل  نرفض الار ية الصارية اخلامسة واليت نصا علو . املرتاعة

(α =0002  )مقيرام االجتاهرات العلميرة  علروة والت ريبيرة ب  متوسط  درجات طلبة ا موعت  الضرابط
األنشرطة العلميرة، افمل )عند تدريسهم بطريقيت ( مرتاع، منخاض)البعدا يعزى فمل مستوى السعة العقل  

 ".(طريقة االعتيادية
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ويعررود ذلرر  كمررا ذكرنررا سررابقاً فمل أن ا مررل الزائررد علررو السررعة العقليررة يقلررل مررن كااءهتررا، فررإذا تعرررض 
السعة العقلية منخاضة فمل كمية و ل زائد من املعرفة واخلربة، فإن  سينعكس سلباً علو املتعلم،  الطلبة ذوو

أمررا فذا تعرررض الطلبررة ذوو السررعة العقليررة املرتاعررة فمل املعرفررة . وبالترراو الترر بري السررل، علررو اجتاهاترر  العلميررة
فإن  سينعكس (  تتناسب مع سعتهم العقليةواليت)واخلربة ناسها اليت تعرض هلا الطلبة ذوو السعة املنخاضة 

ل ل  تاوق الطلبة ذوو السعة العقلية املرتاعة علو الطلبة ذوو السعة . فجياباً عليهم وعلو اجتاهاهتم العلمية
 .العقلية املنخاضة يف أدائهم علو مقيام االجتاهات العلمية

بررررر  (  =0002)سرررررتوى أيضررررراً عرررررد  وجرررررود فررررررق دال فحصرررررائياً عنرررررد م( 2)ويظهرررررر ااررررردول رقرررررم 
لدرجات طلبة جمموعيت الدراسة تعزى فمل التااعل ب  طريقة التدريس والسعة العقلية،  املتوسطات ا سابية

وهرر ا يرردل فمل أن التااعررل برر  السررعة العقليررة وطريقررة الترردريس ال يرر بر يف تنميررة اجتاهررات الطلبررة العلميررة، 
 أبررررر دال فحصرررررائياً عنررررد مسرررررتوىيوجرررررد ال  "نصرررررا علرررروو رررر ا نقبررررل الار رررررية الصررررارية السادسرررررة والرررريت 

(α=0002  ) فمل التااعرل بر  يف تنمية االجتاهات العلمية عند طلبة ا مروعت  الضرابطة والت ريبيرة يعرزى
 (.3002املزروع، )، وتتاق ه ه النتي ة مع ما تو لا ل  دراسة " طريقة التدريس ومستوى السعة العقلية

عل ب  السعة العقليرة وطريقرة التردريس ال ير بر يف تنميرة االجتاهرات العلميرة عنرد وه ا يدل فمل أن التاا
الطلبررة، أا أن التحسررن يف أداء الطلبررة علررو مقيررام تنميررة االجتاهررات العلميررة عنررد الطلبررة مرتاعرر  السررعة 

السررعة العقليرة الرر ين درسرروا وفررق طريقررة األنشررطة العلميررة ال خيتلررف عررن التحسررن يف أداء الطلبررة منخاضرر  
العقل  ال ين درسوا بالطريقة ناسرها، وأن أداء الطلبرة مرتاعر  ومنخاضر  السرعة العقليرة الر ين درسروا وفرق 

أا أن التررر بري . طريقرررة األنشرررطة العلميرررة ال خيتلرررف عرررن أداء نظررررائهم الررر ين درسررروا وفرررق طريقرررة االعتياديرررة
د علرو مسرتوى السرعة العقليرة، ولر ل  فرإن الرئيس فمل طريقة التدريس يف تنمية االجتاهات العلمية ال يعتمر

 .ه ه الطريقة ناسبا كاًل من الطلبة مرتاع  ومنخاض  السعة العقلية
عرررزو ذلررر  فمل أن فيرررع الطلبرررة مرتاعررر  ومنخاضررر  السرررعة العقليرررة يسرررريون يف تنايررر  األنشرررطة  ونكرررن

 .  الظروف ناسهاالعلمية وفق تسلسل وخطة منتظمة، وتعر وا للت ربة ناسها، ومروا باخلربات و 
 :املقرتحات -11

 :يف  وء النتائج اليت تو لا فليها ه ه الدراسة، فإن  نكن و ع املقتحات اآلتية
 .تدريب معلم  العلو  علو طريقة األنشطة العلمية املختلاة أبناء وقبل اخلدمة -11-1
 .الصف واملخترب رورة اهتما  معلم  العلو  بطريقة األنشطة العلمية وتاعيلها داخل  -11-2
 . رورة تركيز مناهج العلو  يف وزارة التبية والتعليم علو األنشطة العلمية -11-3
 . تدريب املعلم  والسيما معلم  العلو  علو فلية قيام السعة العقلية والتعامل معها -11-4
غرري  فجراء  وذ ودراسات أخررى لبحرث أبرر طريقرة األنشرطة العلميرة علرو متشرريات أخررى -11-6

 .اليت وردت يف ه ه الدراسة مثل التاكري االبتكارا وا بداع 
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أبرررررر اسرررررتخدا  اسررررتتي ية العصرررررف الررررر هين يف تررررردريس اهلندسرررررة يف (. 3002) .اينررررة،   ررررراالتخ -

التحصرريل والقرردرة علررو حررل املشرركالت لرردى طلبررة املرحلررة األساسررية العليررا ذوا املسررتويات املختلاررة مررن 
 .أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن. السعة العقلية

طلبرة  أبرر اسرتخدا  اسرتاتي ية تردريس قائمرة وفرق  روذ  سرومان يف فهرم(. 3060) .حبيرب، نردا -
رسرالة ماجسرتري غرري  .العلرم الصف العاور األساس  للماراهيم العلميرة ويف اجتاهراهتم العلميرة ويف تاكرريهم

 .منشورة، جامعة الن ا، الوطنية، نابلس، فلسط 
اسرررتخدا  اسرررتاتي ية تررردريس قائمرررة علرررو األنشرررطة العلميرررة يف  أبرررر(. 3002) .ح رررازين، ميشررريل -

أطروحرة دكتروراه غرري منشرورة، . التحصيل وتنمية االجتاهات العلميرة لردى طلبرة املرحلرة األساسرية يف األردن
 .جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

لم البنررائ  يف فصرريل طلبررة الصررف األول فاعليررة  رروذ  الررتع(. 3002). اخلوالررده، سررا  عبررد العزيررز -
أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عّمان العربية . الثانوا العلم  يف مادة األحياء واجتاهات الطلبة  وها

 .عّمان، األردن: للدراسات العليا
مرادة العالقة ب  استخدا  أسلوب اخلرائ  املااهيمية يف تردريس  (.3002) .اهلل الزع،، طالل عبد -

 منرراهج البحررث يف التبيررة وعلررم الررناس لطلبررة دبلررو  التبيررة واكتسررا م مهررارات البحررث العلمرر  وفصرريلهم
 .282 -229، (3)20. العلو  التبوية: دراسات. ملااهيم 



 3102-ثالثالعدد ال - المجلد الحادي عشر…… ................  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 77 

 ررو االجتاهررات العلميررة وفهررم طبيعررة العلررم عنررد طلبررة التبيررة يف ااامعررة (. 6988) .زيتررون، عرراي  -
 .26-62، (68)2 ة التبوية،ا ل. األردنية
دار الشررررروق للنشررررر : ، عّمرررران، األردن(2ت). أسرررراليب ترررردريس العلررررو (. 3002) .زيتررررون، عرررراي  -
 .والتوزيع
أبررر اسررتخدا  اسررتاتي ية مبنيررة علررو  رروذ  مررارزانو ألبعرراد الررتعلم (. 3002) .السررالمات، حممرردخري -

يم الايزيائية وتنمية مهارات التاكرري الناقرد واجتاهراهتم  رو لطلبة املرحلة األساسية العليا يف فصيلهم للمااه
 .عّمان، األردن: أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عّمان العربية للدراسات العليا. مادة الايزياء

دار : ، عمرراناألردن. تنميررة املارراهيم واملهررارات العلميررة وطرررق تدريسررها(. 3002) .سررالم ، عررادل -
 .لنشر والتوزيعالاكر للطباعة وا

فعاليرررة اسرررتخدا  بعرررض فسرررتاتي يات جتهيرررز املعلومرررات يف (. 6999). السررريد، حممرررد وعبرررده، حمررررز -
التحصريل والقردرة علرو حرل املشركالت الكيميائيرة لردى طرالب الصرف األول الثرانوا ذوا السرعة العقليرة 

 .26-62 ( 2)3،  جملة التبية العلمية. املختلاة
الطبعرة األومل، .  و تطوير التعليم يف الوطن العريب ب  الواقع واملستقبل. (3002) .وحات ، حسن -

 .الدار املصرية اللبنانية: القاهرة، مصر
أبررر اسررتخدا  أسررلوب تعليمرر  حموسررب لترردريس الايزيرراء يف القرردرة علررو (. 3002) .الشررياب، معررن -

 .سرية يف  روء جنسرهم وموقرع الضرب  لرديهمتطبيق املااهيم وحل املس لة الايزيائية لدى طلبة املرحلة األسا
 .عّمان، األردن: أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عّمان العربية للدراسات العليا

املسررراقات ا ديثررررة يف العلرررو  للمرحلرررة الثانويررررة، أهررردافها مادهتررررا،  (.6922) .الشررريخ، عمرررر حسررررن -
 . 28-22، (6)62، رسالة املعلم .تعلمها، تعليمها

فسرتاتي ية وركل البيرا الردائرا فاعليتهرا يف تنميرة مهرارات مرا وراء املعرفرة (. 3002) .وع، هيااملزر  -
جملرة رسرالة اخللريج العررريب، .  وفصريل العلرو  لردى طالبرات املرحلررة الثانويرة ذوات السرعات العقليرة املختلاررة

(92) ،603-682. 
 .دار الاكر العريب: القاهرة، مصر. فعداد الطال العريب للقراءة والكتابة(. 3000) .الناوف، هدى -
دار : عمررران. مقدمرررة يف تربيرررة وتعلررريم الطاولرررة املبكررررة(. 3002) .نصرررر، سرررهو وزريقرررات، ابرررراهيم -
 .الاكر
 .عمان، األردن. ياءا طار العا  ملناهج األح(. 3002) .وزارة التبية والتعلم -
 
 
 
 

http://www.abegs.org/sites/Research/DocLib2/1-96.doc
http://www.abegs.org/sites/Research/DocLib2/1-96.doc
http://www.abegs.org/sites/Research/DocLib2/1-96.doc
http://www.abegs.org/sites/Research/DocLib2/1-96.doc


 السالمات. د................ وي السعات العقلية المختلفةأثر تدريس العلوم بطريقة األنشطة العلمية في تحصيل الطلبة ذ
 

 

 77 

 

 :املراجع األجنبية
- American Association for the Advancement of Science (AAAS) (1993). 

Benchmarks for Science Literacy, Press online available: htt://search. 
Ebscohost. Com / login. Aspx? Direct=true & db=eric & AN=ED. 
3991808ste =ehost-live. 

- Berg, A.,  Christian, B., & Lundberg, B. (2003) . Benefiting from an 
open end experiment, comparison of  attitudes to, and out comes of an 
expository versus an open inquiry version of same experiment. International  
Journal of Science Education, 3, (25), 351-372. 

- Bruner, J. (1960). The Process of Education. Massachase Harvard 
University. Press. 

- Chang. Y., & Mao, S. L. (1999). Impacts of inquiry teaching method on 
earth science students learning outcomes and attitudes at the secondary 
school level. National Science Council. 8 (3), 93-101. 

- Hewson, P. W., & Hewson, M. G. (1998). an appropriate conception of  
teaching science: a view from studies of science learning. Science Education, 
72(5), 597-614 

- Moore, C. I., & Huber, R. A. (2001). A model for extending hands on 
science to be inquiry based. School Science and Mathematics. 101,(1), 32-
42. 

- National Research Council (NRC)(1996). National science education 
standards. Washington, DC. :National Academy Press. 

- Parker, V., & Gerber, B. (2000). Effects of a science intervention 
program in middle grade student achievement and attitudes. School Science 
and Mathematics, 100,(5), 236- 242. 

- Pell, T., & Jarvis, T. (2001). Developing attitude to science scales for 
use with children of ages from five to eleven years. International Journal of 
Science Education. 23(8), 847- 862. 

- Schibeci, R.A., & Riley, J.P. (1986). Influence of students background 
and perception on science attitudes and achievement. Journal of Research In 
Science Teaching. 23(3): 177-187. 

- Shrigley, R.L. (1990). Attitude and behaviour correlates. Journal of 
Research In Science Teaching. 27(1):  97-113. 

- Tobin, K. (1990). Research on science activities: in pursuit of  better 
questions and answers to improve learning. School Science and 
Mathematics, 90(5),  403 – 418. 

- Tobin, K., Tippins, D., & Gallard, A. (1994). Research on instructional 
strategies for teaching science . In D Gabel ( ed) , HandBook of Research in 
Science Teaching and Learning (pp 45 -93). Improving teaching and 
learning in science and mathematics , New York : Teachers College Press. 

- Yager, R. (1991). The constructivist learning model: toward real reform 
in science education. The Science Teacher. 9(6): 53-57. 



 3102-ثالثالعدد ال - المجلد الحادي عشر…… ................  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 71 

- Zeidler D., Walker, K., Ackett, W., & Simmons, M.L. (2002). Tangled 
up in views beliefs in the nature of science and responses of socio scientific 
dilemmas. Science Education, 86,(3), 343 - 367. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 <<21/21/3122خ لموافقة على نشره بتاريت اصدرو،  32/8/3122ريخ صل هذا البحث إلى المجلة بتاو>>   


