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 الملرص

 
العرض العملي من المعلم : في العمل المخبري هما تهدف الدراسة إلى الكشف عن أثر طريقتين
علااى التحااايل ايماااديمي لااد  طالبااا  المر لااة ال أماااا البلبااةال تاصستقااااج المي اااخ فااي المختباار

طالباة ( 25)تكينا  عيةاة الدراساة مان : تقد مان ميضيع الدراسة ماآلتي. الثانيية في مادة الكيمياج
تالثانياة ال ايتلاى ببريقاة اصستقاااج المي ااخ فاي المختبار قسم  إلى مجميعتينال ُدرِّس  المجميعاة

 . ببريقة العرض العملي في المختبر
لكيميااااج أماااا أداة الدراساااة فكانااا  احتبااااراي تحاااايلياي فاااي المرااااهيم العلمياااة الاااياردة فاااي مةهاااا  ا

 أظهااار  نتاااارا الدراساااة ت ااايد فااار  دا ت . التأماااد مااان ثااادقخ تثباتاااخ  ااار للمر لاااة الثانيياااة  تقاااد 
إ اارياي بين متيسبا  عالماا  طالباا  مجمايعتي الدراساة علاى احتباار تحاايل المرااهيم العلمياة 

في ضيج هذه الةتارا اقتار  . لاالح المجميعة التي درس  ببريقة اصستقااج المي اخ في المختبر
 .  لةاعتماد طريقة اصستقااج المي اخ في تدريس المختبر لهذة المر : الدراسة مقتر ا  عدة مةها
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 :مةاملقد -1

تلـ  ، لكـون تـدري  العلـوم يفالرئيسـة  ألهـدا يُعّد تكوين املفاهيم العلمية وتنميتهـا لـدا الطلبـة مـن ا
حبيـ   ،املفاهيم من أساسيات تكوين هيكلة املعرفة العلمية، وتتطلب أساليب تـدري  ااةـة بكـف مفهـوم

إىل أن األســـلوو ( 4002)ويشـــي زيتـــون ، يتضـــمن هـــلا األســـلوو ســـفمة تكـــوين املفهـــوم وا  تفـــا  بـــ 
األســــلوو يؤكـــد بينمـــا ، ا ســـتئرائو هـــو أســـلوو مناســـب لتكــــوين املفـــاهيم العلميـــة وبنائهـــا عنــــد الطالـــب

إ  أن تعلم املفاهيم . ا ستنتاجو تعلم املفاهيم العلمية والتدرو على استخدامها يف مواقف تعلّمية جديدة
طبيعة املفهوم العلمو، كأن يكون من املفاهيم اجملردة اليت : منها، العلمية أول مرة قد تعرتض  ةعوبات عدة

أو الـنئ  يف الفيـة ، أو اخللط يف الد لـة اللفظيـة للمفهـوم ،تبىن على مفاهيم سابئة ل  تكون جمرّدة أيضا  
أو ، وتتعدد مصادر تل  الصعوبات فئد يكون سببها املنهاج أو املعلم أو طريئة التدري . الطالب العلمية

تكــون دااليــة مــن الطالــب تتمبــف مــبف  باســتعداد  ودافعيتــ  واــط تعلمــ ، وكــلل  البي ــة البئافيــة الــيت يعــي  
لتجنـــب الوقـــوخ يف األاطـــاي املفاهيميـــة اعتملـــة علـــى املعلـــم أن يســـتخدم أســـاليب تـــدري  متنوعـــة و ، فيهـــا

والـــربط بـــني ، ليكـــون دور  فـــاعف  يف عمليـــة الـــتعلم، ويؤّكـــد علـــى اخلـــةات ااّســـية للطالـــب، للمفهـــوم هفســـ 
 املفاهيم العلمية التدري  النظري والعمف املخةي حبي  يتمكن الطالب من استخدام التجارو للوةول إىل

 (.4002، زيتون ) بنجاح 
: وثاهيـا  ،   مـن املفـاهيم اجملـّردةألهـ: أو   ، ويُعّد مفهوم ا تّزان الكيميائو من املفاهيم الصـعبة يف الكيميـاي

  فيبـــــل الطلبـــــة مفـــــاهيم بديلـــــة لـــــ  بســـــهولة ، ألهـــــ  يعتمـــــد يف بنائـــــ  املعـــــريف علـــــى مفـــــاهيم جمـــــّردة ســـــابئة لـــــ 

Heikkinen,2000)  and Voska) ،وأن ، للا علـى املعلـم أن يسـتعني باملعرفـة العلميـة السـابئة للطلبـة
ُتسرد األمبلة والصور املماثلة لواقع الطلبة؛ واليت متاثف اعتوا املعريف للمفهوم؛ كحركة السيارات باجتاهني يف 

؛ والـيت تفسـر تسـا  ت الطلبـة  ـول الطريق السريع مبف  لتبيان مفهوم الديناميكية عتوا ا تّزان الكيميائو
 Huddle and) املفهــــوم ا ديــــد ليبــــل عليهــــا بنــــاي  معرفيــــا  جديــــدا   بــــف مفهــــوم ا تــــزان الكيميــــائو

Pillay,1996 .) وأشـــارت الدراســـات أيضـــا  إىل أن تـــدري  مفهـــوم ا تـــزان الكيميـــائو باألمبلـــة اعسوســـة
  املفهـوم بصـورة ةـحيحة، يتخلصـوا مـن تعـرّ ة علـى يشـجع الطلبـ، و تعلـم اـاعووبأسـلو ، دااف املختـة

 (.Akkus , 2003 Kadayifici , Atasoy and Geban) تكوين املفاهيم البديلة قدر املستطاخ
الـيت هـو مـن ( Demonstration)تتنوخ طرق تدري  العلـوم يف املختـة فمنهـا طريئـة العـروم العمليـة

فاسـتخدامها يف بـدي ، ي  املفاهيم واملبادئ العلمية األساسيةطرائق تدري  العلوم الفّعالة و سيما عند تدر 
. وكلل  وسيلة ممتعة لكسر روتني أسلوو اعاضرة التئليدي، ااصة يُعّد مداف  جيدا   لو اهتبا  الطلبة

ويتمركــز هــلا النــوخ مــن التــدري   البــا   ــول املعلــم الــلي يئــوم باســتخدام األدوات و ــد   البــا  أمــام طلبــة 
ليبــي عمليــات ، إ  أن املعلــم اخلبــي يســترف العــرم العملــو ا يــد ليكــون متهيــدا  لعمليــة استئصــاي، الصــف

وأشــارت بعـل الدراســات إىل ، (4002،زيتـون)املف ظــة والتحليـف والتئــو  : مبـف، تفكـي وتنميـة مهــارات
أثنـاي عمليـة الـتعّلم ف  ـا يف  أه  عندما تستخدم العروم العمليـة كـأداة تئـو  مرافئـة ألدوات التئـو  املعتـادة
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وتعطــيهم الفرةــة ، تزيــد مــن مســتوا اســتيعاو املفــاهيم العلميــة عنــد الطلبــة الــلين يدرســون مــادة الكيميــاي
 ,Ramsey, Walczyk and  Eddyملمارسة مهارات علـم أساسـية مبـف املف ظـة والتفسـي وا تصـال 

2000) Deese .)ري  علــــى اســــتخدام جمموعــــة مــــن التجــــارو ويُعتمــــد املختــــة ا ستئصــــائو طريئــــة تــــد
واألهشطة العلمية اليت تساعد الطالب على التوةف للمعرفة بنفس  كما يف ا ستئصاي املوّج ،  يـ  يتئيّـد 

حتديد املفاهيم : اطوات التدري  في  على النحو اآليت ريوجت، اخلطوات كما يف ةحائف العمفالطالب ب
، مث ةـيا ة املشــكلة علـى هي ــة أسـ لة فرعيــة، أو موقــف حمـي، تسـا ل واألفكـار الـيت ســيتم تعلمهـا يف ةــورة

ومـن مث إعـداد املـواد التعليميـة الفزمـة لتنفيـل ،ويلو ذل  حتديد التجارو الكشـفية الـيت سـينفلها املتعلمـون 
 . ومساعدهتم على تطبيق ما تعلمو  يف مواقف جديدة، وأايا  تئو  املتعلمني، الدرس

علـــى أهـــ  يفضـــف أن يئّســـم املعلـــم الصـــف إىل ، بـــوي فيمـــا تـــ  ا ستئصـــاي املوّجـــ ويتفـــق األدو الرت 
أو تئـوم كـف اجملموعـات ، جمموعات ةرية، إما أن تئوم كف جمموع  باستئصاي زاوية معينة مـن موضـوخ مـا

 (.  (Huber, 2001باإلجابة عن سؤال البح  ولكن بطرائق خمتلفة
 :مشكلة البحث وسؤاله -2

مــن اـــفل األســاليب التئليديــة الشــائعة بـــني ، ةــعوبة إدراا الطلبـــة للمفــاهيم العلميــة   ــا البا بــان
، أثنـــاي أدائـــ  لنشـــاا عملـــو يف املختـــةيف مبـــف اعاضـــرة والعـــرم العملـــو املتمرّكـــز  ـــول املعلـــم ، املعلمـــني

صف األول الباهوي مفهوم ا تزان يف منهاج الكيمياي لل: مبف، و سيما عند تدري  املفاهيم ا ديدة اجملردة
بـة فيهـا مفـاهيم بديلـة  ي   بف مفهوم ا تزان الكيميائو أ د املفاهيم الكيميائية اليت يكّون الطل، العلمو
بّينــا الدراســات أن هــؤ ي الطلبــة قــد يــدالون املر لـة ا امعيــة وهــم مــا زالــوا  ــي قــادرين علــى  إذ، بسـهولة

 Akkus, Kadayifici, Atasoy)تــزان الكيميــائو كمفهــوم ا ، اسـتيعاو مفــاهيم كيميائيــة أساســية

and Geban,2003  .) 
هف يوجـد فـرق دال إ صـائيا  : وبصورة أكبر حتديدا  تتمبف مشكلة البح  يف اإلجابة عن السؤال اآليت

بـــني املتوســط ااســات لعفمـــات الطالبــات اللــوايت درســـن بطريئــة ا ستئصـــاي ، (=0000)عنــد مســتوا 
واملتوســط ااســات لعفمــات الطالبــات اللــوايت درســن بطريئــة العــرم العملــو يف املختــة ، ةاملوّجــ  يف املختــ

مبنهاج ، (سرعة التفاعف الكيميائو وا تزان الكيميائو)على ااتبار حتصيف املفاهيم العلمية الواردة يف و دة 
 .مياي للصف األول الباهوي العلمو؟الكي
  يُوجد فرق دال إ صائيا  عند مسـتوا : فرضية الصفرية اآلتيةولإلجابة عن سؤال البح  افرُتِضا ال 
(α =0000 ) بـــني متوســـطو عفمـــات طالبـــات جمموعـــة العمـــف با ستئصـــاي املوّجـــ  يف املختـــة وطالبـــات

جمموعة العمف بالعرم العملو يف املختة على ا اتبار البعدي لتحصيف املفاهيم العلمية الـواردة يف و ـدة 
 .مبنهاج الكيمياي للصف األول الباهوي العلمو، (الكيميائو وا تزان الكيميائوسرعة التفاعف )
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 :أهميـة البحث -3

تــوفي املزيــد مــن املعلومــات واملســاثة يف البحــويت الرتبويــة الــيت هتــتم مبوضــوخ طرائــق التــدري  يف املختــة 
تزويـــد معلمـــو العلـــوم بطرائـــق  وكـــلل ، وأثرهـــا علـــى زيـــادة التحصـــيف األكـــاد و عنـــد طلبـــة املر لـــة الباهويـــة

حبـدود علـم البـا بني  –وهـلا البحـ  مـن األحبـايت الئليلـة . تدري  يف املختة تزيد من فعالية عملية الـتعلم
مــن ( ا ستئصــاي املوجــة والعــرم العملــو)الــلي يئــارن بــني طــريئيت تــدري  للعمــف املخــةي  –واطفعهمــا 

 . ي  اثرثا يف التحصيف، على املستوا اعلو
 :تعريفات البحث -4
  :طريقة االستقصاء املوّجه يف املخترب -4-1

كمـــا يف ، مــداف استئصـــائو يكـــون فيـــ  الطالـــب أمـــام مشــكلة حمـــددة ويـــزّود بالتوجيهـــات واإلرشـــادات
وأل ـــــرام هـــــل  الدراســـــة ع تعـــــديف هـــــلا التعريـــــف حبيـــــ  (.4004،عطـــــاا  )ةـــــحائف العمـــــف املخـــــةي 

ُتســجف فيهــا ، ت اللــوايت ســو  تــدرس طــل  الطريئــةموعــة الطالبــااســتخدما أوراق عمــف ُوزعــا علــى جم
ـتَخدم ، املشكلة اليت سو  تبحبها الطالبات دااف املختة أثنـاي النشـاا يف وُتلَكر األدوات الـيت سـو  ُتسخ

ا ستئصــاي أثنــاي عمليــة يف كمــا ُزودت املعلمــة بــدليف فيــ  إرشــادات لتوجيــ  الطالبــات ، العملــو يف املختــة
 .  دااف املختةاملوجّ 
 :طريقة العرض العملي يف املخترب -4-2

أســلوو تعليمــو يئــوم فيــ  املعلــم بتئــد  عــرم أمــام الطلبــة للنشــاا التعليمــو لتحئيــق هــد  تعلمــو ـ 
، وأل ـرام هـل  الدراسـة(. 4002، زيتون)ويكتفون باملشاهدة ،  البا    يشارك  الطلبة في  يدويا  ، تعليمو

أمـام ايــع ، ون النشـاا العملـو الـلي تئـوم املعلمـة و ـدها عنـد أداي النشـاا املخـةيفـ ن هـل  الطريئـة تكـ
ـــاي العـــرم العملـــويف ، دون أن يكـــون لـــديهن مشـــاركة يدويـــة  البـــا  ، طالبـــات الصـــف ولكـــنهن يئمـــن ، أثن

 . مع تسجيف مشاهدهتن على ورقة العمف اخلاةة بكف طالبة، باملشاهدة فئط ومتابعة العرم العملو
 :حتصيل املفاهيم العلمية -4-3

يئصــد بــ  يف هــلا البحــ  مــدا اكتســاو الطالبــات للمفــاهيم العلميــة الــواردة يف الو ــدة الــيت طبئــا 
وهو و دة سرعة التفاعفت الكيميائية وا تزان الكيميـائو الـواردة يف منهـاج الصـف ، عليها طرق التدري 

ُويئــــاس إجرائيــــا  مــــن اـــــفل أداي ، (4002،والتعلــــيموزارة الرتبيــــة )األول البــــاهوي العلمــــو ملــــادة الكيميــــاي 
عّد من البا بني

ُ
 .الطالبات يف ااتبار حتصيف املفاهيم العلمية امل

 :حمددات البحث -5

. اقتصرت عينة البح  على طالبـات الصـف األول البـاهوي العلمـو يف مدرسـة الطفيلـة الباهويـة للبنـات 
مبنهــاج الكيميــاي للصــف األول البــاهوي ، تــزان الكيميــائوالبحــ  علــى و ــدة ســرعة التفاعــف الكيميــائو وا 

 يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة األردهية  4002/4000لمو املئرر تدريس  للعام الدراسوــــــــــــالع
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 .اهلامشية
 : اإلطار النظري -6

 :العمل املخربي -6-1

مــا زالــا تتفــق علــى أن املختــة هــو األســلوو األمبــف إن ا جتاهــات الرتبويــة ااديبــة يف تــدري  العلــوم 
فيـ  جــدوا  عنـد حتئيــق  تنـوخ طرائــق التـدري أثبـا  إذ ،لتحئيـق  ايـات الــتعلم يف تـدري  مفـاهيم الكيميــاي

أهــدا  العمـــف املخـــةي قـــو تنفيـــل  ايـــات التـــدري  الــيت تعمـــف علـــى تنميـــة التحصـــيف واكتســـاو املفـــاهيم 
أهـدا  ( Hackling,1995and Garnett , Garnett)هـا هـاكلن  ولئد أاف جارهـا وجار ، العلمية

 :هو، املختة يف أربع  ايات
إعداد اـاذج جمسـمة للمركبـات : أهشطة حمسوسة ملفاهيم جمردة مبف استيعاو املفاهيم العلمية كتئد  -

 .فاعف ماا تزان الكيميائو لتالعضوية مبف ، أو إجراي جتارو إلثبات  ئائق مبف أثر الرتكيز على 
أو إتئـــان ، حا ة أو امليـــزانكتســـاو املهـــارات العمليـــة يف اســـتخدام أدوات ااةـــة كاملاّةـــة أو الّســـا  -

 .Crystallizationاطوات عملية التبلور 
، اكتساو وتنمية مهارات ا ستئصـاي الـيت    ـب أن تتوافـق فيـ  األهشـطة فئـط مـع اعتـوا العلمـو -

حتديــد املترــيات : مبــف، هــارات  ــف املشــكفت ومهــارات ا ستئصــايبــف  ــب أن تأاــل بعــني ا عتبــار م
 .والوةول ايل ا ستنتاجات،وتسجيف البياهات وتفسي املشاهدات وتكوين الفرضيات 

كأن يكون بصورة ا هتمام باجتا  املادة العلميـة ، ويكون هلا بصورتني، وأايا  تنمية ا جتاهات العلمية
أو بصــورة ، ا كا هتمــام مــبف  وبشــكف اــاأل مبــادة األ يــاي أو علــوم األرمواضــحا  وكــلل  ا ســتمتاخ طــ

و كــن . تنميــة ا جتاهــات العلميــة عنــد اســتخدام أســلوو التفكــي العلمــو يف معا ــة املواقــف واملشــكفت
علــى ( Hodson,1998)إاــال الرايــات الرئيســة لاهشــطة العمليــة يف منهــاج العلــوم كمــا ذكرهــا هدســون 

 :النحو اآليت
ـــم العلـــم  - املفـــاهيم )أي اكتســـاو املعرفـــة العلميـــة ، (Learn Science)مســـاعدة الطلبـــة علـــى تعّل

 (.والنظريات
أي طبيعــة وطــرق العلــم والــوعو ، (Learn about science)مســاعدة الطلبــة للــتعّلم عــن العلــم  -

 .بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبي ة بالتدااف ما
لينـدجموا يف اــةات ا ستئصـاي العلمـو و ــف ، (To do science)ف العلـم متكـني الطلبـة مـن عمــ -

 .املشكفت
 : وهو، وتبعا  للرايات السابئة ف ن خمتة الكيمياي يُئسم إىل مخسة أهواخ وفق األهشطة املمارسة في 

أهشـــطة تســـهف عمليـــة اســـتيعاو املفـــاهيم بتئـــد  أهشـــطة حمسوســـة ذات مشـــاهدات تـــدرا بـــااواس  -
 .إلدراا مفاهيم الكيمياي اجملردةاخلم  
 ة  اياهتا اكتساو املهارات العملية كاستخدام املاةة بشكف سليم مبف ، أو إتئان مهارات ــــــوأهشط -



 العبيديين.د – البشايرة. د. ......ت المرحلة الثانويةفي تحصيل المفاهيم العلمية لطالباأثر طريقتي تدريس للعمل المخبري 

 

 

 011 

 .Filtrationعملية تنئية املادة الكيميائية اعضرة 
تركيـز املـواد املتفاعلـة كالعفقـة مـا بـني ، اهلد  منها إ اد العفقات مـا بـني املترـيات، وأهشطة خمةي  -

 .سرعة التفاعف الكيميائو يفأو تأثي درجة  رارة التفاعف 
أو حتضــــي ، مبــــف حتضــــي  ــــاز ثــــا  أكســــيد الكربــــون، وجتــــارو كيميائيــــة لتحضــــي املــــواد الكيميائيــــة -

 .األمفح
ف بنوعي  الوةفو أي التحلي، وأايا  أهشطة خمةي  للكشف عن املواد اجملهولة وحتديد كميتها يف العينة -

 .أو الكشف عن أي ملّوثات يف املاي مبف  ، كأن ُُيدد هسبة وجود أيون الكلور يف عينة ما، والكمو
ويؤكد األدو الرتبوي على أن العمف املخةي يزيد من حتصـيف املفـاهيم ويرفـع املسـتوي األكـاد و مهمـا 

، للي   يتم في  ممارسة أي هشاا عملوتعددت طرق التدري  في  وتنوعا، مئارهة مع أسلوو اعاضرة ا
Stohr ،هنا -فئد بينا ستوهر

_
Hunt, 1996) ) يف دراستها على أثـر عـدد مـرات ممارسـة طلبـة الصـف

أن ممارسـة الطلبـة لتلـ  األهشـطة : البامن ألهشطة عملية بشكف دوري يف امتحاهات التحصـيف ملـادة العلـوم
ــــلهبشـــكف دوري إمـــا يـــومو أو أســـبوعو يزيـــد مـــن حتصي م األكـــاد و عـــن الطلبـــة الـــلين    ارســـوا تلـــ  ـــــــــــــ

 Watson , Prieto) د واطسون وبريتو وديلونــــــــــــــــوأك، ا  على األكبرــــــــــرة وا دة شهريــــــــاألهشطة البت  أو م

and Dillon,1995)  اق أن عـدد مـرات أثنـاي استئصـاي أثـر العمـف املخـةي يف اسـتيعاو مفهـوم ا  ـرت يف
فيتضـ  ممـا ، تلـ  األهشـطة املتداولـة مـن الطلبـةفكـان األهـم هوعيـة ، تداول األهشطة العلميـة عامـف هامشـو

هو ، سبق أن املعرفة العلمية املكتسبة من افل اخلةة العلمية ااسية الشخصية واملشاركة اإل ابية للطالب
ع تلـ  اخلـةات الـيت يكتسـبها مـن اـفل هئـف اخلـةات مـن أثبا وأبئى يف البنيان املعـريف للطالـب مئارهـة مـ
 .واليت يكون دور الطالب فيها مستئبف  للمعرفة فئط، املعلم شفهيا  أو من أي مصادر معرفة أارا

ففــــــــو دراســــــــة  لــــــــة  ،ق التــــــــدري  يف مــــــــادة العلــــــــوم عامــــــــة والكيميــــــــاي ااةــــــــةائــــــــولئــــــــد تعــــــــدّدت طر 
Nakhleh,1994), )ثــا طريئــة اــرائط املفــاهيم ملفــاهيم  ، تــدري  يف املختــةطبئــا الدراســة طــريئتني لل

ــــادة  H2O2يف مفهــــوم حتلــــف  Vوطريئــــة شــــكف ، كيميائيــــة هــــو درجــــة ااموضــــة واامــــل والئاعــــدة  لزي
أســــلوو ( ,Ditzler and Ricci 1991) ديتزلــــر ورســــوبينمــــا اســــتخدم ، اســــتيعاو هــــل  املفــــاهيم

ــــة  ســــتيعاو أفضــــف امل ــــة اجملــــردةا كتشــــا  املوّجــــ  يف املخت أيضــــا  اســــتخدم دوبنمــــاير و ، فــــاهيم الكيميائي
(Daubenmir, 2004)  املنحى ا ستئصائو املوّج  لتدري  مفاهيم الكيمياي فـزاد مـن قـدرة الطلبـة علـى

أســلوو  ــف املشــكفت دااــف ( Gallet,1998)وطبــق جاليــا ، التحصــيف العلمــو للمفــاهيم الكيميائيــة
واســتخدما العــروم العمليــة يف ، يعاو املفــاهيم الكيميائيــة عنــد الطلبــةلزيــادة مســتوا اســتخمتــة الكيميــاي 

 ,Ramsey, Walczyk and Eddy)أثنــاي عمليــة الــتعلم عنــد ديــ  وزمفئــ  يف املختــة أداة تئــو  

2000 Deese,) ــــة علــــى ا ســــتيعاو املــــلكور يف جارهــــا  Lioydإ  أن ليــــود . ممــــا زاد مــــن قــــدرة الطلب
الكيميـاي اـفل الئـرن  ة املتداولـة يف خمتـةــــــــــــة األهشطـــــــــبـنّي أن هوعي( Garnett et al., 1995)وزمفئـ  

 رينــــــــــالعش
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 .(Cook–book)عظمها من هوخ فهو مب متن  الطلبة الفرأل الفزمة ليتمكنوا من مهارات ا ستئصاي 
ا ستئصائو و سيما املخةي املوّج  ويتض  من املخرجات التعليمية املر وو طا عند التدري  باملنحى 

أّكـدت دراسـات عديـدة علـى  ذي األهشطة العملية، أه  من األفضف أن يعتمد املعلمون هلا املنحى  يـ 
 :بعل هل  املخرجات اليت منها

 Freedman,1997؛ 6991، شــــــة)رفــــــع مســــــتوا التحصــــــيف العلمــــــو للطلبــــــة يف مــــــادة العلــــــوم  -
Stohr_Hunt,1998, ؛Secker  and Lissitz, 1999 4000، ؛ ااكيمو). 

 Hofstein, Kipnis and)زيادة مئدرة الطالب على طـرح أسـ لة مرتبطـة مبستويــات معرفيـة عليـا  -
Mamlok-Naama, 2005). 

 (.6991، قمر ؛ أبو (Freedman, 1997    تأثر الطلبة ا ابيا  حنو مادة العلوم -
بأه  وسيلة إلثبات املعرفة العلمية ، ( (Tsai, 2003تساي رد إن هظرة املعلم إىل العمف املخةي كما أو 

قد أدا إىل ممارسة هلا املعلم أساليب تدري    متيف إىل جتارو خمةية مفتو ـة ، الواردة يف اعتوا العلمو
فيكون اهشرال  اائيئو يف  صص  بتوفي املواد واألدوات الفزمة لتطبيـق األسـلوو املخـةي الـلي ، النهاية

وعـدم ، ويعّزز ذلـ  اعتئـاد  بعـدم تـوافر اخللفيـة العلميـة الكافيـة عنـد طلبتـ ، (Cook-book)هو من هوخ 
للا توجد فجوة واضحة وكبية بني ، توافر املهارات الفزمة عندهم ملمارسة هلا النوخ من األساليب املخةي 

 واقــع العمــف املخــةي للطلبــة ومــا وفجــوة أاــرا بــني، هظــرة الطلبــة للعمــف املخــةي وبــني هظــرة معلمــيهم إليــ 
 .يريدون هم أن يكون

وأشارت دراسات تربوية ذات ةلة مبفهوم ا تزان الكيميائو عن وجود قصور يف فهم واستيعاو الطلبة 
ق تـدري  هـلا املفهـوم طـد  ائـلـلا تنوعـا طر , ((Juan, Portole and Losep, 1995  هلـلا املفهـوم

ة التعلم الفردي كما يف إسرتاتيجية كيلر الـيت أدت اىل اكتسـاو املفـاهيم منها طريئ، استيعاب  بشكف أفضف
العلميــة أكبــر مــن الطريئــة التئليديــة وتكــافؤ تلــ  اإلســرتاتيجية مــع الطريئــة التئليديــة يف اكتســاو مهــارات 

 ،(4000، الســهو)التفكــي العليــا مــن مســتويات بلــوم وهــو التحليــف والرتكيــب والتئــو  لــدا عينــة الدراســة 
أثــر ( Akkus, Kadayifci, Atasoy and Geban ,2003)وعنــدما استئصــى سكــاي  وزمــف   

، اســـتيعاو مفـــاهيم ا تـــزان الكيميـــائو عنـــد عينـــة مـــن طلبـــة الصـــف العاشـــر يفالتـــدري  بالطريئـــة البنائيـــة 
م البديلـة فئـرة ملفهـوم ا تـزان الكيميـائو حتـدد املفـاهي( 20)األوىل هو ااتبار حتصـيلو مكـون مـن ، بأداتني

أظهــرت هتــائد الدراســة أن هنــاا فروقــا  مــا بــني . الباهيــة كاهــا مئيــاس مهــارات عمليــات العلــم، عنــد الطلبــة
، اجملموعتني يف التحصيف البعدي لصاحل اجملموعة التجريبيـة الـيت درسـا ملـدة مخسـة أسـابيع بالطريئـة البنائيـة

فـة السـابئة ملفـاهيم ا تـزان الكيميـائو يُفسـران  ي  كان متري مستوا مهارات عمليـات العلـم ومترـي املعر 
وأيضــــا  طريئــــة الـــتعلم التعــــاو  مبجموعــــات  ــــي متجاهســــة وفئــــا  ملســــتوا . جـــزيا  مــــن التبــــاين يف التحصــــيف

أمـــا ( . 6994، كيـــوان) ن  وطريئـــة التـــدري  التحصـــيف والـــيت أكـــدت علـــى عـــدم وجـــود تفاعـــف بـــني ا ـــ
فئـد بّينـا أن ا متحاهـات ذات اـط ا اتيـار مـن ( Voska and Heikkinen, 2000)فوسـكا وهكـنن 
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وأن هنــاا مفــاهيم  ــي ةــحيحة يكّو ــا الطلبــة بشــكف  ، متعــدد   تئــّيم فعــف  اســتيعاو الطلبــة هلــلا املفهــوم
للا تئرتح الدراسات تعدد وتنوّخ األسـاليب لتكـوين . كبي  ول أثر ترّي عامف اارارة يف ا تزان الكيميائو

ولكن  ب أن يتم التوضي  للطلبة مىت يتوقف هلا األسلوو ، ةحي  ملفهوم ا تزان الكيميائو بناي معريف
 .أو ذاا عن تفسي  هللا املفهوم

اتفـق األدو  إذ، الفعـف ولـي  ا سـم، ي  املكـانتُرّكز النظرة ااديبة ملفهوم املختـة علـى أهـ  العمليـة ولـ
ليمــارس فيــ  عمليــة العلــم مــن  يــ  تناولــ  ملهــارات علميــة الرتبــوي علــى أن املختــة يتــي  الفرةــة للطالــب 

و ســـيما اكتســـاو وممارســـة عمليـــات العلـــم األساســـية واملتكاملـــة ومهـــارات ، ويدويـــة وأكاد يـــة واجتماعيـــة
كـأن يكـون الوةـول إىل  لـول منطئيـة لاسـ لة املطرو ـة ، أسلوو  ف املشكفت ليصـب  الـتعلم ذا معـىن

 (. Roth,1994)اهات ورسم األشكال البياهية للبح  من افل تفسي البي
إىل أساليب عديدة للعمف املخةي تتمايز من ( 4004،ا  ؛ عطا4002،زيتون)ويشي األدو الرتبوي 

 :ومنها، ي  طريئة األداي والتنفيل ي  دور الطالب واملعلم ، ومن  
  :المختبر التيضيحي -

ففي  يزود الطالب عـادة ططـوات إجـراي ، ي  يف املدارسوهو األسلوو السائد يف تنفيل النشاطات املخة 
، ومـــا علـــى الطالـــب إ  اتبـــاخ اطـــوات العمـــف، التجربـــة وكـــلل  األدوات واملـــواد والنتـــائد املتوقعـــة للتجربـــة

 .ويهد  التعلم في  إىل إثبات ةدق اائائق والئواهني
 :العرض العملي -

فيـ   يئـوم، ألكبـر شـيوعا  واسـتخداما  مـن معلمـو العلـومتُعـّد العـروم العمليـة مـن النشـاطات التعليميـة ا
وهــو املــتحكم فيهــا بينمــا يكــون الطلبــة مشــاهدين ومســتمعني ومشــاركني ، املعلــم و ــد  باســتخدام األدوات

والوســائط الســمعية ، الرســوم واجملســمات والنمــاذج: مبــف، وتكــون األدوات متعــددة ومتنوعــة، بــالتعلم لفظيــا  
وهنـا يسـتخدم معلـم العلـوم اخلـةات ااّسـية ،  جراي التجـارو التوضـيحية أمـام الطلبـةكمـا يئـوم بـ، والبصرية

ويكـــون العـــرم . فيتـــوافر عنصـــر املشـــاهدة ليكتســـبوا منهـــا اخلـــةات التعليميـــة املتعـــددة، املتضـــمنة يف املفهـــوم
ت أو تـــدريب تـــوفي الوقـــا والتكلفـــة يف املـــواد واألدوا: مبـــف، العملـــو مفيـــدا  وذا جـــدوا يف بعـــل املواقـــف
املف ظة والتصـنيف، أو تطـوير العـرم العملـو ليصـف : مبف، الطلبة على مهارات عمليات العلم األساسية

مث السـي ططـوات ، إىل أسلوو  ف املشكلة، إذ  كن وضع الطلبة أمام عرم عملو يبـي مشـكلة أمـامهم
لــم مــن جعــف العــرم العملــو   بــد للمع، ولكــو ُيئــق العــرم العملــو هدفــ  جيــدا  . أســلوو  ــف املشــكلة

، واملـواد قبـف بـدي العـرم، كأن يتأكـد مـن تـوافر ايـع األدوات، هاجحا  وذل  بأن تطط ل  ختطيطا  دقيئا  
أمـا إذا فشـف العـرم فـ ن مهـارة املعلـم تكمـن بـأن يسـترف ذلـ  الفشـف يف . وجتريب  قبف تنفيـل  أمـام الطلبـة

عملــو  ئيئــو ُ ــارس فيــ  الطلبــة مــع املعلــم عمليــات فيتحــول العــرم إىل موقــف ، تعلــم أفضــف مــن العــرم
وينتهــو العــرم بنجــاح أيضــا  إذا . وحتديــد عفقــات الســبب والنتيجــة، املف ظـة الدقيئــة وا ســتد ل والتنبــؤ

فيتعلمـون الدقـة والنظـام ، العرم وأدوات  ك عـادة تنظيمهـا وختزينهـا، ةا ب  تدريٌب للطلبة على العناية مبواد
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أو عدم ، العرم السريع من املعلم: مبف، أن سلبيات العرم العملو أ ياها  حتد من استخدام إ  .والتنظيم
تـوفي  فرةـة للطلبـة للتفاعـف اليـدوي، وأيضـا  عنـدما   يراعــو املعلـم الفـروق الفرديـة بيـنهم مـن  يـ  ســرعة 

 .استيعاطم للمعرفة
 :المختبر اصستقااري -

ري  علـى اســتخدام جمموعـة مـن التجــارو واألهشـطة الـيت تســاعد يُعتمـد املختـة ا ستئصـائو طريئــة تـد
عمليــات العلــم ومهــارات التفكــي العلمــو وممارســتها، ويســهم   وكــلل  تعــرّ ، التوةــف للمعرفــةالطالــب يف 

املختة ا ستئصائو مبستويات  البفثة بشكف كبي جبعف الـدوافع دااليـة حنـو الـتعلم بسـبب اإلثـارة املصـا بة 
ومــن مزايــا الــتعلم طــلا األســلوو أيضــا  أهــ   كــن توليفــ  حبيــ  يناســب املر لــة ،لايت للمعرفــةلفكتشــا  الــ

وهـل  الطريئـة تلـت متطلبـات بياجيـ  يف ، النمائية للطالـب، فيطـور معرفتـ  مـن اـفل اةتـ  العمليـة املباشـرة
اخلليلـو )التفكـي اجملـرد  النمو العئلـو للطالـب لتسـاعد  يف ا هتئـال مـن مر لـة التفكـي اعسـوس إىل مر لـة

 :ويكون املختة ا ستئصائو على ثفثة مستويات وفئا  لدور الطالب في . (6991،و يدر ويوه 
وفي  يواَجـ  الطالـب مبشـكلة حمـددة، ويُطلـب منـ  وضـع اطـة وحتديـد (: اارّ )ا ستئصاي  ي املوّج   -

فة سابئة بالنتائد فيكون علي  أن يفكر بعدة  لول و  يزّود مبعر ، األدوات واملواد لتنفيلها للوةول إىل  ف
 .وتتةها للوةول للنتائد

مبف طريئة ، يوضع الطالب أمام مشكلة ما، ويزّود ببعل اإلرشادات العامة: ا ستئصاي شب  املوّج  -
 .حبي  تتاح ل  الفرةة للنشاا العئلو، العمف وإعداد األدوات

وتتم اطـوات التـدري  ، الب باخلطوات كما يف ةحائف العمف ي  يتئّيد الط: ا ستئصاي املوّج  -
 :في  على النحو اآليت

 .أو موقف حمي، واألفكار اليت سيتم تعلمها يف ةورة تسا ل، حتديد املفاهيم -
 .ةيا ة املشكلة على هي ة أس لة فرعية -
 .حتديد التجارو الكشفية اليت سينفلها املتعلمون -
 .الفزمة لتنفيل الدرس إعداد املواد التعليمية -
 .ومساعدهتم على تطبيق ما تعلمو  يف مواقف جديدة، تئو  املتعلمني -
 يفالتـدري  دالـل املختـرب وأارهـا      ذات الصـلة قرراقـ   السـاققة  الدراسات  -7

 :التحصيل العلمي يف مادة العلوم

 :الدراسات العرقية -7-1

دام أســـلوو املختــة ا ستئصـــائو مئارهـــة مـــع دراســـت  إىل معرفــة أثـــر اســـتخ افهـــدف( 6991)أمــا شـــة 
يف تعلــــم طــــفو الصــــف البــــا  اإلعــــدادي ملفهــــوم إزا ــــة ااجــــوم مبــــدارس ، األســــلوو املخــــةي التئليــــدي

وأعـد البا ـ  مـلكرات للتجـارو يف ، مـدارس للـلكور( 2)طالبـا  يف( 480)مشلـا عينـة الدراسـة . البحرين
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وو ا ستئصائو للمجموعة التجريبيـة ومـلكرات لـنف  اعتـوا و دة األجسام الطافية واملرمورة وفق األسل
يئوم املعلم  البا  ب جراي التجارو دااف املختة ويكـون دور الطالـب املشـاهدة  إذ، التئليديوفق األسلوو 

وقـام البا ـ  ب عـداد ااتبـار حتصـيلينا  لئيـاس ا  تفـا  ، فئط ومن مث كتابة املف ظات وتسجيف البياهات
وقـــد أكـــدت الدراســـة علـــى أن تعلـــم . دا والطويـــف املـــدا يف التحصـــيف مبفهـــوم إزا ـــة ااجـــومالئصـــي املـــ

كمـا  ، ا ستئصائو ذو تأثي فعال يف حتسني التحصيف الدراسو للطفو ية أسلوو املخاملفاهيم العلمية ب
ا  تفـــا  كـــان الطلبـــة املتعلمـــون الـــلين تعلمـــوا العلـــوم باألســـلوو املخـــةي ا ستئصـــائو أكبـــر قـــدرة علـــى 

وعزا البا   تفوق أداي اجملموعة ا ستئصائية على اجملموعة التئليدية إىل قدرة الطلبة ، باملعلومات واملفاهيم
 . فيها على ممارسة البح  وا ستئصاي العلمو

ىل معرفة دور األهشطة العملية املمارسة يف  ص  العلوم ملر لة التعليم إفهد   (4002)أما العياةرة 
ىل إو ، ومهـــارات أدائيـــة وتفكييـــة واستئصـــائية، ومعرفـــة مـــا يكتســـب  الطـــفو مـــن معرفـــة علميـــة ،األساســـو

واهعكـاس ذلـ  علـى تنفيـل األهشـطة العلميـة يف ، الكشف عـن فهـم معلمـو العلـوم ملفهـوم األهشـطة العلميـة
واستخدما ثفيت أدوات  مـع ، معلمني يدّرسون مادة العلوم (7)فتكوها عينة الدراسة من .  صصهم
، ومئابلة املعلمني والطلبة املشاركني بالدراسة،  صة علوم (70) ي  متا مف ظة املعلمني يف ، البياهات

واألاـرا مدّرجـة لئيـاس مسـتوا ا جتـا  حنـو اسـتخدام ، وتوزيع استباهتني إ داثا مفتو ة النهاية للمعلمـني
بّينا النتائد أن هسبة ممارسة األهشطة العلمية يف  ص  العلوم بلرا . العملية يف تدري  العلوماألهشطة 

ويكـون دور الطالـب ، فكان النمط السائد هلل  املمارسة هو العرم العملو الـلي  ارسـ  املعلـم، (201٪)
متـــا مئـــابفهتم  كمـــا أظهـــرت النتـــائد أن الطـــفو الـــلين. مئتصـــرا  علـــى مف ظـــة مـــا يتوةـــف إليـــ  املعلـــم

والتحئـق مـن ، فهو تساعدهم على فهم العلوم، يعتئدون أن ممارسة األهشطة العلمية تكسبهم علما  أفضف
وقـــد أظهـــرت هتـــائد التحليـــف دورا  . وتعطـــيهم الفرةـــة للتـــدرو علـــى إجـــراي التجـــارو، املعرفـــة املئدمـــة هلـــم

، تـوا املعـريف وبعـل املهـارات األدائيـةلاهشطة العلمية املمارسة يف  ص  العلوم يف إكساو الطـفو اع
أمـــا اجتاهـــات املعلمـــني حنـــو . بينمــا   يكـــن هلـــا دوٌر يف إكســـاطم أيـــا  مـــن املهــارات التفكييـــة وا ستئصـــائية

بينمـا ظهـر ، استخدام األهشطة العلمية فئد كاها إ ابية ولكنها   تصف إىل مستوا ا جتا  املئبـول تربويـا  
وكان تركيزهم على ، وشب  اادي ، وشب  التئليدي، التئليدي: ة العلمية ببفثة أااافهمهم ملفهوم األهشط

 . األهشطة التوكيدية اليت تنفل وفق اطوات حمددة
 يفي  باسـتخدام املختـة التعـاو  إىل معرفة أثر استخدام طريئـة التـدر ( 4002)دراسة العر و  اوهدف

يات العلم لطلبة الصف البال  اإلعدادي يف مادة العلوم مهارات من مهارات عمل( 8)التحصيف ومستوا 
، طالبــة مــن منطئــة ةــور بســلطنة ُعمــان( 696)وتكوهــا العينــة مــن ، مئارهــة بطريئــة التــدري  ا عتياديــة

املؤشــــرات بطريئــــة وكاهــــا أداتــــا الدراســــة ااتبــــارا  حتصــــيليا  وااتبــــار مهــــارات عمليــــات العلــــم ع تصــــحيح  
(Rubrics .)نتــائد تفــوق طريئــة الــتعلم التعــاو  يف املختــة علــى الطريئــة ا عتياديــة يف تنميــة وقــد بينــا ال

. إ  أن أداي اجملموعــة التجريبيــة كــان األقــرو للمســتوا املئبــول تربويــا  ، مهــارات عمليــات العلــم األساســية 
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تحصيف مبستويات  كلل  بينا هتائد الدراسة أن املختة التعاو  أفضف من طريئة التدري  ا عتيادية يف ال
وأن الفرق يف متوسطات األداي بني اجملموعتني كـان األعلـى يف ، ( التلكر والفهم والتطبيق والئدرات العليا)

وفســرت البا بــة هــل  النتيجــة بأهــ  يف املختــة يــتم تزويــد الطالبــات طــةات  ّســية ، مســتوا الئــدرات العليــا
 . املعلومات مباشرة مما  عف التعلم ذا معىن فيسهف اسرتجاخ

ســـــبع اطــــط دراســـــية وفــــق أســـــلوو  (7)برهاجمـــــا  استئصــــائيا  مكوهـــــا  مــــن  (4002)كمــــا أعـــــد اايلــــة 
للصـف السـابع، تتكـون العينـة " ااـرارة يف  ياتنـا"اعتمد فيها الوسـائف التعليميـة البي يـة لو ـدة ، ا ستئصاي

. وعتني جتريبيـــــة وضـــــابطةشــــعب دراســـــية مئســـــمة إيل جممــــ( 2)طالبـــــا  وطالبــــة مـــــوزعني علـــــى  (672)مــــن 
ااتبـار حتصــيلو قبلـو وبعــدي مـن إعـداد البا ــ  وااتبـار تــوراه  : اسـتخدما الدراسـة ثــفيت أدوات هـو

صــــائو   يــــؤثر يف تنميــــة تئأظهــــرت النتــــائد أن الةهــــامد ا س. للتفكــــي اإلبــــداعو، والةهــــامد ا ستئصــــائو
كمــا أظهــرت تفــوق الطلبــة الــلين تعلمــوا ، اإلبــداعو بينمــا أثّــر يف تنميــة املروهــة والتفكــي، الطفقــة الفكريــة

و  تظهـــر ، أســـابيع ( 2)بالةهـــامد ا ستئصـــائو بالتحصـــيف املباشـــر والتحصـــيف املؤجـــف الـــلي أجـــري بعـــد 
فــاقرتح البا ــ  ، النتــائد فروقــا  دالــة إ صــائيا  بــني الــلكور واإلهــايت يف التحصــيف املباشــر والتحصــيف املؤجــف

ائية لو ــدات مــادة العلـوم وعئــد ورشــات تدريبيـة ملعلمــو العلــوم  ـول كيفيــة تبــل ضـرورة بنــاي بــرامد استئصـ
 .هل  الةامد وطرائق تنفيلها

يف أثـر طـريئيت األهشـطة ا ستئصـائية واملـنظم املتئـدم يف اكتسـاو مهـارات ( 4000)وحب  ااياةـات 
ة مع الطريئة التئليديـة عنـد طلبـة املر لـة  ف املسائف الفيزيائية وفهم املفاهيم الفيزيائية والتفكي الناقد مئاره

وطالبــة درســوا مســاق الفيزيــاي  ا  طالبــ( 669)فتكوهــا العينــة مــن ، ا امعيــة املتوســطة مــن طلبــة كليــة الســلط
واجملموعــة الباهيــة ، اجملموعــة الضــابطة الــيت درســا بالطريئــة التئليديــة: وقــد قســموا إىل ثــفيت جمموعــات هــو

أظهــرت . يــة ا ستئصــائية، واجملموعــة البالبــة درســا بطريئــة املــنظم املتئــدم درســا بطريئــة األهشــطة العلم
النتـــائد أن اســـتخدام طريئـــة األهشـــطة العلميـــة ا ستئصـــائية، يف تعلـــم الفيزيـــاي يســـهم بفاعليـــة يف اكتســـاو 
مهــــارات  ــــف املســــائف الفيزيائيــــة، وكــــلل  يزيــــد مــــن اكتســــاو الطلبــــة للمفــــاهيم العلميــــة وا  تفــــا  طــــا 

 . ساو مهارات التفكي الناقدواكت
 :الدراسات األجنبية -7-2

الــتعلم التعــاو   يف أثــر( Smith, Hinkley and Volk, 1991)حبــ  ثيــ  وهنكلــو وفولــ  
 إذ، مو يف مفاهيم اامل والئاعـدةيف املختة على مستوا التحصيف العل" ا يكسو( "Jigsaw)بطريئة 

ففــو اجملموعــة ، ربــع شــعب مئســمة إيل جممــوعتني جتريبيــة وضــابطةطبئــا الطريئــة ملــدة ثفثــة أســابيع علــى أ
، و ـد  بـ جراي التجربـة العمليـةبطريئة تئليدية بأن يئوم كف طالـب  ريبطة كان التعلم فيها باملختة  الضا

، بينمــا يف اجملموعـــة التجريبيـــة كــان الطلبـــة مئســـمني إىل جمموعــات تتكـــون مـــن ثفثــة طـــفو لكـــف جمموعـــة
، ف طالب مهمة ااةة ب  عند أداي التجربة وتتم التجربة بـأداي الطلبـة البفثـة ملهمـاهتم معـا   ي  يكون لك

ولتحفيـز الـتعلم التعـاو  فـ ن إاـاز الطالـب ُُيسـب يف ا متحـان التحصـيلو مبتوسـط أداي اجملموعـة الوا ــدة 
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التحصيف يف اجملموعة أظهرت هتائد الدراسة تفوق ف ات الطلبة مرتفعو ومتوسطو . على ا متحان البعدي
وكاهــا الفــروق دالـة عنــد طلبــة الف ــة ، التجريبيـة يف التحصــيف عــن الف ـات املنــاظرة لطلبــة اجملموعــة الضـابطة 

 .    منخفضو التحصيف لصاحل اجملموعة التجريبية
 : طريقة البحث وإجراءاته -8

 :جمتمع البحث وعينته -8-1

حمافظة / يف مديرية الرتبية والتعليم، ول الباهوي العلموتكّون جمتمع البح  من ايع طالبات الصف األ
حمافظـة /مديريـة الرتبيـة والتعلـيم)طالبـة ( 477) ي  بلـ  عـددهن ، 4002/4000الطفيلة للعام الدراسو 

وع ااتيـــار العينـــة ، (قســـم التخطـــيط الرتبـــوي، 4002/4000التئريـــر اإل صـــائو الســـنوي لعـــام )الطفيلـــة 
بسـبب كو ـا املدرسـة الو يـدة الـيت يتـوافر فيهـا شـعبتان للصـف ، ة الباهويـة للبنـاتقصديا  من مدرسة الطفيلـ

وااتيت إ دا الشعبتني عشوائيا  لتكون الشعبة اليت درسا بطريئة العرم العملو ، األول الباهوي العلمو
صــاي املوّجــ  يف أمــا الشـعبة الباهيــة فئــد ُدرِســا بطريئــة ا ستئ، طالبــة( 40)وكــان عــدد طالباهتــا ، يف املختـة
 .من جمتمع البح ( ٪4409)فشكلا عينة البح  ما هسبت  ، طالبة( 47)وعدد طالباهتا ، املختة
 :أدوات البحث -8-2

مـــام الطـــفو وأوراق عمـــف أمـــادة تعليميـــة ليـــتم عرضـــها  احتئيـــق أهـــدا  البحـــ  اســـتخدم مـــن أجـــف
اللي يكون يف ةورت  النهائية مكوها  من  ا ستئصاي املوجة، وااتبار حتصيف املفاهيم العلمية وفقمصصمة 

وقـــد ع إعــداد  وفـــق أدبيـــات العمليـــة ، وهـــو مــن إعـــداد البـــا بني، فئــرة مـــن هـــوخ ااتيــار مـــن متعـــدد( 40)
 :التدريسية بتتبع إجرايات كاآليت

" ســـرعة التفاعـــف الكيميـــائو وا تـــزان "ف حمتـــوا الو ـــدة التعليميـــة لـــ ُ  إذ :إعاااداد الماااادة التعليمياااة -
وتعــداد ، (4002، وزارة الرتبيــة والتعلــيم )منهــاج الكيميــاي للمر لــة الباهويــة /ف األول البــاهوي العلمــوللصــ

وحتديـد وزن وأثيـة كـف و ـدة تعليميـة ، األهدا  الرئيسة وعـدد الصـفحات لكـف و ـدة تعليميـة يف اعتـوا
 ،  يف كــف و ــدة تعليميــةعــدد األهــدا: بتحديــد متوســط الــوزن النســت للمحتــوا العلمــو وفئــا  ملعــايي هــو

 (.6)كما يبني ا دول رقم، وعدد الساعات املخصصة للو دة يف الكتاو املدرسو ،وعدد الصفحات
 (1)الجدت  

 تأهميتها مل ت دة تعليمية  تزن

 التعليمية الي دا 
 معد  اليزن عدد الارحا  عدد الساعا  عدد ايهداف

 تزنها هاعدد تزنها عددها تزنها عددها الةسبي للي دا 
 ٪ 24 ٪ 2202 66 ٪ 00 1 ٪ 2607 40 سرعة التراعل الكيمياري

 ٪ 08 ٪ 1001 46 ٪ 00 1 ٪ 0802 20 اصتزان الكيمياري
 ٪ 600 ٪ 600 24 ٪ 600 64 ٪ 600 10 المجميع
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مث الفهـم  التـلكر: هـو ئسـيم بلـوم وت وفـقمسـتويات  ةاألهدا  يف كـف و ـدة تعليميـة إىل ثفثـ اسمقُ 
، ويات البفثـة يف كـف و ـدة تعليميـةمـن املسـت ااو النسبة امل وية لكف مستو و س، او مث التطبيقوا ستيع

 (. 4)كما يبني جدول ، فئرات ااتبار حتصيف املفاهيم على هل  األهدا  ازعوو 
وذلـ  إلبـداي الـرأي يف توافـق املـادة  ،مـنيعرضـا املـادة التعليميـة علـى  نـة حمك  : ةدق املادة التعليمية

وبعــد مراعــاة مف ظــات اعكمــني علــى املــادة التعليميــة وتعــديف ، لتعليميــة ومناســبتها مــع طــريئيت البحــ ا
تزويـــد املعلمـــة باملـــادة التعليميـــة ُوشـــرح هلـــا كيفيـــة تطبيـــق طرائـــق التـــدري  علـــى  جـــراةـــيا ة أوراق العمـــف 

تـدرس بطريئـة ا ستئصـاي  ع ااتيار إ دا الشعبتني عشوائيا  لتكون الشـعبة الـيت سـو . جمموعيت البح 
( 40)والشــعبة الباهيـة الــيت سـو  تــدرس بطريئـة العــرم العملـو بعــدد ، طالبـة( 47)املوّجـ  وعـدد طالباهتــا 

 .طالبة
 (5)الجدت  

  دت  المياثرا  صحتبار تحايل المراهيم العلمية
 مستي  ايهداف                 

 جميعالم التببيق الرهم تاصستيعاب التذمر المحتي 

 ٪24 ٪0 ٪8 ٪49 سرعة التراعال 
 ٪08 ٪7 ٪64 ٪29 اصتزان الكيمياري

 ٪600 ٪64 ٪40 ٪18 المجميع
 40 2 0 67 مجميع الرقرا 

 :اصحتبار التحايلي -
وللتأكد من ةـدق ا اتبـار . فئر  من هوخ ااتيار من متعدد 49تكّون ا اتبار يف ةورتة األولية من 

وقــد ُعـدلا ةــيا ة ، مــن ذوي ا اتصـاأل( 9)ى  نــة حمّكمـني عــدد أفرادهـا فئـرات ا اتبــار علـ ارضـعُ 
ليصــب  ، بعــل الفئــرات، و ــلفا أاــرا واســتبدال بعضــها اآلاــر، وفئــا  لتعــديفت ومف ظــات اعكمــني

طبـق ا اتبـار علـى عينـة اسـتطفعية مـن طالبـات الصـف األول البـاهوي العلمـو يف . فئـرة 40عدد فئرات   
طــد   ســاو معــامفت الصــعوبة لفئــرات ، طالبــة( 00) ــي عينــة الدراســة وعــددها  جمتمــع البحــ  مــن

، (0091-0026)فرتاو ا ةعوبة الفئرات ما بني ، ا اتبار فتم تطبيق ا اتبار على العينة ا ستطفعية
، اركما ُ سب متوسط الزمن الفزم لفاتبار من افل متابعـة العينـة ا سـتطفعية يف أثنـاي تطبيـق ا اتبـ

علـى  (KR-20)40-ريتشاردسـون -أما معامـف ثبـات ا اتبـار فُحسـب مبعادلـة كـودر.دقيئة( 00)فكان 
أةـب  ا اتبـار جـاهزا  . وهـو قيمـة مئبولـة تربويـا  أل ـرام هـلا البحـ  (0074)فبلـ  ، العينة ا سـتطفعية

ملحـــق . )عفمــة( 40)رها وبعفمــة كليـــة عليــا مئـــدا، فئـــرة (40)بـــ ، للتطبيــق بصــورت  النهائيـــة علــى العينـــة
 (.6رقم



 العبيديين.د – البشايرة. د. ......ت المرحلة الثانويةفي تحصيل المفاهيم العلمية لطالباأثر طريقتي تدريس للعمل المخبري 

 

 

 019 

ااصول على معد ت طالبات عينة البح  : ع الئيام باإلجرايات اآلتية، وللتأكد من تكافؤ الشعبتني
و ســاو املتوســطات ااســابية ، 4002/4000يف مــادة الكيميــاي للفصــف الدراســو األول للعــام الدراســو 

 ( .2)هو مبني يف ا دول رقم  كما، وا حنرافات املعيارية لعفمات جمموعيت البح 
 (3)الجدت  

المتيسبا  الحسابية تاصنحرافا  المعيارية لمعدص  طالبا  مجميعتي البحث في مادة الكيمياج للرال الدراسي 
 5002/5002ايت  للعاا 

 اصنحراف المعياري المتيسط الحسابي العدد المجميعة
 7086 20012 47 اصستقااج المي اخ

 7004 21040 40 ليالعرض العم
وجـــود فـــرق بســـيط بـــني متوســـطو العفمـــات جملمـــوعيت البحـــ  يف مـــادة ( 2)يتضـــ  مـــن ا ـــدول رقـــم 

ومن أجف ااتبار ما إذا كان هلا الفـرق دا   إ صـائيا  فئـد اسـتخدم حتليـف التبـاين ، الكيمياي للفصف األول
 .التحليف هتائد( 2)ويبني ا دول رقم ، على تل  البياهات( ANOVA)األ ادي 

 (2)الجدت  
 لعالما  طالبا  العيةة في مادة الكيمياج( ANOVA)نتارا تحليل التباين اي ادي 

 مستي  الدصلة ف متيسط المربعا  در ا  الحرية مجميع المربعا  مادر التباين
 2044 6 2044 بين المجميعا 

 06 4921006 التباين الكلي 08080 00 4924049 داحل المجميعا  00790 00074
وهــو  ــي دالــة عنــد مســتوا ( 00790)اعســوبة كاهــا  "  "أن قيمــة ( 2)يف ــا مــن ا ــدول رقــم 

(α=0000  ) وهـــو قيمـــة أكـــة مـــن(α =0000) ممـــا يـــدل علـــى أهـــ    يوجـــد فـــرق دال إ صـــائيا  عنـــد ،
(α=0000 )إىل تكـافؤ وهـلا يشـي، بني متوسطات معد ت طالبـات جممـوعيت البحـ  يف مـادة الكيميـاي 

 .اجملموعتني يف التحصيف العلمو يف مادة الكيمياي قبف تطبيق البح 
ــّدم للمعلمــة حتليــف عتــوا و ــدة  وهــو الو ــدة الــيت طُبــق ، "ســرعة التفاعــف الكيميــائو وا تــزان"كمــا ُق

ة كـف وأوراق العمف اخلاةة باجملموعتني  ي  طُلب مـن املعلمـة تئـد ها للمجموعـة يف بدايـ، عليها البح 
ودليـٌف للمعلـم يتضـمن اطـط التحضـي لكـف موقـف ةـفو يف كـف  ،  صة واستعادهتا منهـا يف  ايـة ااصـة
وع  ضــور بعــل املواقــف الصــفية لكــف جمموعــة للتأكــد مــن التــزام . مــن الطــريئتني املســتخدمتني يف البحــ 

جملمــوعتني بواقــع ثــفيت طبئــا طرائــق التــدري  علــى ا. املعلمــة بتنفيــل املواقــف الصــفية كمــا هــو خمطــط هلــا
اهتهـــا إجـــرايات التطبيـــق مـــع  ايـــة شـــهر أيـــار للفصـــف البـــا  للعـــام و  ،أســـابيع( 2)ات أســـبوعيا  ملـــدة ســـاع

 .4002/4000الدراسو 
 :كاها على النحو اآليت  :متغريات البحث -8-3
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وطريئــة العــرم  ،طريئــة ا ستئصــاي املوّجــ  يف املختــة: طريئــة التــدري  وهلــا مســتويان : املترــي املســتئف 
 .املتري التابع هو متري التحصيف على ااتبار املفاهيم العلمية الكيميائية .العملو يف املختة

، األوســاا ااســابية وا حنرافــات املعياريــة: مبــف، اســتخدم البحــ  جمموعــة مــن اإل صــائيات الوةــفية 
 (.ANOVA)وحتليف التباين األ ادي "  ت"وااتبار 
 :نتاقج البحث -9

بـني متوسـطو ( α=0000)  يُوجـد فـرق دال إ صـائيا  عنـد مسـتوا : أهـ  لفرضية واليت تـن اتبار ا 
عفمات طالبات جمموعة العمف با ستئصاي املوّج  يف املختة وطالبات جمموعة العمف بالعرم العملـو يف 

لتفاعــــف الكيميــــائو ســــرعة ا)املختــــة علــــى ا اتبــــار البعــــدي لتحصــــيف املفــــاهيم العلميــــة الــــواردة يف و ــــدة 
ملعرفــة إن كــان الفــرق دا   " ت"اســتخدم ااتبــار ، مبنهــاج الكيميــاي للصــف األول البــاهوي العلمــو( وا تــزان

إ صائيا  بـني متوسـطات ا اتبـار البعـدي  داي الطالبـات علـى ا اتبـار البعـدي  اتبـار حتصـيف املفـاهيم 
 .هلا ا اتبار إىل هتائد( 0)ويشي ا دول رقم ، بني اجملموعتني 

 (2)الجدت  
 طريقة التدريس تفقحايل المراهيم بين المجميعتين للمقارنة بين متيسبي احتبار ت"  "نتارا احتبار

 مستيي الدصلة   در ا  الحرية اصنحاراف الماعياري المتايسط الحساابي العدد طريقة التدريس
 42 60247 68004 40 عرض العمليال 00004 20201 41 60797 40044 47 اصستقااج المي اخ

وهـو أقـف مـن الئيمـة ( 00004)جـايت بئيمـة ا تماليـة تسـاوي " ت"أن ( 0)يتض  من ا دول رقـم 
، ممــا يشــي إىل وجــود فــرق دال إ صـــائيا  لصــاحل طريئــة ا ستئصــاي املوّجــ  يف املختـــة، ( 00000)اعــددة 

يُوجـد فـرق دال إ صـائيا  عنـد : ة والـيت تـن  علـى أهـ وبلل  ترفل الفرضية الصفرية وتئبـف الفرضـية البديلـ
بــــني متوســــطو عفمـــــات طالبــــات جمموعــــة العمـــــف با ستئصــــاي املوّجــــ  يف املختـــــة ( α=0000)مســــتوا 

وهــلا يعــل أن . وطالبــات جمموعــة العمــف بــالعرم العملــو يف املختــة علــى ااتبــار حتصــيف املفــاهيم العلميــة
ئصاي املوّج  يف املختة كان أفضف من طريئة العرم العملو يف املختة يف التدري  يف املختة بطريئة ا ست

 . حتصيف الطالبات يف املفاهيم العلمية يف مستويات التلكر واافا وا ستيعاو والتطبيق
 :منـاقشة النتـاقـج -11

حتصـــيف تشـــي هتـــائد البحـــ  إىل أن طريئـــة ا ستئصـــاي املوّجـــ  يف املختـــة كاهـــا ذات تـــأثي أفضـــف يف 
وهــلا يتفــق مــع دراســات عديــدة أكــدت علــى أن ، املفــاهيم العلميــة مــن طريئــة العــرم العملــو يف املختــة

 ,Glassonاملنحى ا ستئصائو بصـور  العديـدة يعمـف علـى تنميـة مسـتوا التحصـيف املعـريف عنـد الطلبـة  

ات، ؛ ااياةـــــــــ4002 ،؛ العياةـــــــــرة4002، ؛ اايلـــــــــة,Freedman,1997؛6991،  ؛ شـــــــــة,(1989
ومما يفّسر هل  النتيجة أن املعرفة العلمية اليت يصف إليها الطالب بطريئـة ا ستئصـاي املوّجـ  هـو ، (4000

لكوه  قد بلل جمهودا  ذهنيا  من افل مهارات تفكيية قد مارسها ، أثبا يف دااف البنيان املعريف للطالب
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و بئايها بصورة أقوا وملدة أطول، أي أهـ  كـان مما يستدع، أثناي حماولت  ااصول على تل  املعرفة ا ديدة
بينما ااصـول علـى املعرفـة مـن اـفل العـرم العملـو يـتم بسـهولة ودون . مشاركأ فعا   يف العملية التعلمية

، ألن الطالب متلـق  للمعرفـة مـن مصـدر رئيسـو هـو املعلـم، بلل جمهود يف استخدام معظم مهارات التفكي
، فيسهف هسيا ا أو عدم اسرتجاعها بشـكلها الصـحي ، كارها ليوم ا متحانوما علي  سوا  فظها واستل 

 .كون مشاركة الطالب اقتصرت على املف ظة واملشاهدة واستئبال املعلومات
 :املقرتحات -11

إعـداد منـاهد العلـوم بأسـاليب يئـوم فيهـا الطالــب : يف ضـوي هتـائد هـل  البحـ  يئـرتح البا بـان مـا يلــو
حبيـ  يتنـاول أهشـطة متنوعـة ، مبـف أسـلوو ا ستئصـاي املوّجـ  يف املختـة، العمليـة بنفسـ مبمارسة األهشطة 

لينمـو فكريـا  ويتـدرو معرفيـا  علـى اسـتخدام مهـارات عمليـات العلـم ، يدوية وفكرية ليتوةف للمعرفـة بنفسـ 
ر لة األساسية العليا مث مهارات عمليات العلم املتكاملة يف امل، األساسية يف املر لة األساسية دااف املختة

والعمف على تدريب املعلمـني قبـف اخلدمـة وأثنايهـا علـى أسـاليب تـدري  تؤكـد علـى تنميـة . واملر لة الباهوية
، و سـيما إســرتاتيجيات تعتمـد تفعيـف دور الطلبـة يف املختــة، مهـارات عمليـات العلـم بنوعيهــا عنـد طلبـتهم

لمون من الطرق واألسـاليب الـيت يكـون فيهـا الطالـب ممارسـا  ليتمكن املع، مبف املنحى ا ستئصائو املخةي
مفاهيم جمردة أو )وهوخ اعتوا ، سالين بعني ا عتبار املر لة التعليمية للطالب، ألهشطة يدوية وفكرية معا  

 . اليت سو  يتناوهلا املنحى ا ستئصائو( مفاهيم حمسوسة
ا ستئصــاي املوّجــ  يف املختــة والعــرم العملــو يف دراســة فعاليــة طــريئيت : الدراســات والبحــويت املئرت ــة

(. حمسوس، جمرد )وأااا تعلم ومستويات تفكي مترايرة ، املختة على الطلبة ذوي مستويات معرفية خمتلفة
مـن وجهـة هظـر املعلمـني ، وحب  معوقـات تطبيـق املنحـى ا ستئصـائو بأشـكال  كطريئـة تـدري  يف املـدارس

 . والطلبة مبف  
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 املراجع

 :املراجع العرقية

أثــر اســتخدام طريئــة ا ستئصــاي املوجّــ  يف حتصــيف طلبــة الصــف (. 6991) .باســم حممــد، أبــو قمــر -
جامعـة النجـاح الوطنيـة، ، رسـالة ماجسـتي  ـي منشـورة.البامن األساسـو ملـادة العلـوم وعلـى اجتاهـاهتم حنوهـا

 .هابل 
، ســـتخدام طريئـــة ا ستئصـــاي املوّجـــ  علـــى حتصـــيف املفـــاهيمأثـــر ا(. 4000) .وليـــد حممـــد، ااكيمـــو -

 .اليمن، جامعة عدن، رسالة ماجستي .البيولوجية واإل تفا  باملعرفة العلمية
أثــر طــريئيت األهشــطة العلميــة ا ستئصــائية واملــنظم (. 4000) .حممــد عبــدالرزاق حممــد، ااياةــات  -

ية والتفكي الناقد وفهم املفاهيم الفيزيائية لدا طلبة املر لة املتئدم يف اكتساو مهارات  ف املسائف الفيزيائ
 .األردن.جامعة عمان العربية للدراسات العليا. أطرو ة دكتوراة  ي منشورة. ا امعية املتوسطة

أثـــر برهـــامد استئصـــائو معتمـــد علـــى الوســـائف التعليميـــة البي يـــة يف . (4002) .حممـــد حممـــود، اايلـــة -
ملباشـــر واملؤجـــف لطلبـــة الصـــف الســـابع األساســـو يف مـــادة العلـــوم ويف تنميـــة تفكـــيهم التحصـــيف الدراســـو ا

 .602 -88، (6) 20، (العلوم الرتبوية)جملة دراسات . اإلبداعو
تـدري  العلـوم (. 6991) .حممد اال الدين، عبد اللطيف  سني ويوه  ، اليف و يدر، اخلليلو -

 .دار الئلم :اراتدولة اإلم، (6ا) .يف مرا ف التعليم العام
 .دار الشروق للنشر والتوزيع :عمان، (6ا) .أساليب تدري  العلوم. (4002) .عاي ، زيتون -
أثـــر اســـرتاتيجية كيلـــر يف اكتســـاو مفـــاهيم ا تـــزان الكيميـــائو  (.4000)  .مســـاعد جاســـم، الســـهو -

جامعـة ، ماجسـتي  ـي منشـورةرسـالة . ومهارات التفكي العليـا لـدا طلبـة املر لـة الباهويـة يف دولـة الكويـا
 .األردن، عمان العربية 

أثر استخدام األسلوو املخةي ا ستئصـائو يف تعلـم مفهـوم إزا ـة (. 6991) .اليف إبراهيم، شة -
 .442 -696، (82)60 الاجمللة الرتبوية. ااجوم لدا طفو الصف البا  اإلعدادي يف مدارس البحرين

أثر التدري  باستخدام العمف املخـةي التعـاو  علـى حتصـيف (. 4002. )عائشة بنا سا ، العر و -
رســالة ماجســتي  ـــي . طلبــة الصــف البالــ  اإلعــدادي واكتســاطم ملهــارات عمليــات العلــم بســلطنة عُمــان

 .األردن، جامعة اليموا ، منشورة
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ا طلبـة املر لــة دور األهشـطة العلميـة املمارســة يف تعلـم العلـوم لــد. (4002). ســن أمحـد، العياةـرة -
جامعـة عمـان العربيــة ، أطرو ــة دكتـوراة  ـي منشـورة. التعلـيم األساسـية وعفقتهـا بـبعل اصـائ  معلميهـا

 .األردن، للدراسات العليا
رسالة . أثر التعلم التعاو  يف حتصيف طفو املر لة الباهوية يف الكيمياي(. 6994) . سن، كيوان  -

 .األردن، اربد، واجامعة اليم،  ي منشورةماجستي 
: األردن ،(6ا). الفـرخ العلمـو/ منهـاج الكيميـاي للمر لـة الباهويـة . (4002. )وزارة الرتبية والتعليم -

 .إدارة املناهد والكتب املدرسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4102 –العدد الثاني  -المجلد الثاني عشر ........................... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 001 

 :املرجع األجنبية
-Akkus, H. Kadayifci, H. Atasoy, B. and Geban, O. (2003). Effectiveness 

of Instruction Based on the Constructivist Approach on Understanding 
Chemical equilibrium Concepts. Research in Science and Technological  
Education, 21(2), 209 – 227. 

-Daubenmire, P. (2004). A Longitudinal Investigation of Student Learning 
in General Chemistry with the Guided Inquiry Approach. Dissertation 
Abstract International , AAT 3124884. 

-Deese,W. C. Ramsey, L, L. Walczyk, J. and Eddy, D. (2000). Using 
Demonstration Assessments to Improve Learning. Journal of Chemical 
Education, 77(11), 1511-1516. 

-Ditzler, M, A. and Ricci, R, W. (1991). A Laboratory-Centered Approach 
to Teaching General Chemistry. Journal of Chemical Education, 68(3), 228-
231. 

-Freedman, M, P. (1997). Relationship among Laboratory Instruction, 
Attitude, towards Science, and Achievement in science Knowledge. Journal 
of Research in Science Teaching, 34(4), 343-357. 

-Gallet, G .(1998). Problem–Solving Teaching in the Chemistry 
Laboratory: Leaving the Cooks. Journal of Chemical Education, 75(1), 72- 
77. 

-Garnett, P. J. Garnett, P, J. and Hackling, M. (1995). Refocusing the 
Chemistry Lab: A Case for Laboratory - Based Investigations. Australian 
Science Teachers Journal , 41(2), 26-35. 

-Glasson, G. (1989). The effects of Hands 
_

 on and Teacher 
Demonstration Laboratory Methods On Science Achievement in Relation To 
Reasoning Ability and Prior Knowledge. Journal of Research in Science 
Teaching, 26(2), 121-131. 

-Hofstein, A. Kipnis , M. and Mamlok-Naaman, R. (2005). Developing 
Students

, 
Ability to ask more and better Questions Resulting from Inquiry-

Type Chemistry Laboratories. Journal of Research in Science Teaching, 42 
(7  ( ,791- 806. 

-Hodson, D. (1998). Mini special issue: Taking practical work beyond 
laboratory. International Journal of Science Education. 20 (6), 629-632. 

-Huber, R, A. (2001). A Model for Extending Hands-On Science to Be 
Inquiry Based. School Science and Mathematics, 101(1), 32-42. 

-Huddle, P, A. and Pillay, A, E.(1996).An in-depth study of 
misconceptions in stiochiommetry and chemmical equilibrium at a South 
African university. Journal of Research in Science Teaching, 33(1), 65-77. 

-Juan , Q , P . Portoles , S . and Josep , j . (1995). Students and Teachers 
misapplication of Lechateller

,
 Principle: Implications for the Teaching of 

Chemical equilibrium. Journal of Research in Science Teaching,  32(9), 39 – 
57.  

-Nakhleh, M, B. (1994). Chemical Education Research in the Laboratory 
Environment: How can Research Uncover What Students Are Learning?. 
Journal of Chemical Education, 71(3), 201-205. 



 العبيديين.د – البشايرة. د. ......ت المرحلة الثانويةفي تحصيل المفاهيم العلمية لطالباأثر طريقتي تدريس للعمل المخبري 

 

 

 001 

-Odubunmi, O. and Balogun, T, A.(1990).The Effect of Laboratory and 
Lecture Teaching Methods on Cognitive Achievementv in Integrated 
Science. Journal of Research in Science Teaching, 28(3),101-111. 

-Roth, W, M. and Roychoudhury, A. (1993) .The development of Science 
Process Skills in Authentic Contexts. Journal of Research in Science 
Teaching, 30(2), 127 – 152. 

-Secker, C, E. and Lissitz , R ,W.(1999). Estimating the Impact of 
Instructional Practices on Student Achievement in Science. Journal of 
Research in Science Teaching, 36 (10), 1110 -1126. 

-Smith, M, E. Hinckley, C, C. and Volk, G, L. (1991). Cooperative 
Learning in the Undergraduate Laboratory. Journal of Chemical Education, 
68 (5), 413 - 415.  

-Stohr-Hunt, P. (1998). An Analysis of Frequency of Hands-On 
experience and Science achievement. Journal of Research in Science 
Teaching, 33(1),101 – 109 . 

-Tsai, C. (2003). Taiwanese Science Student
'
s

 
and Teacher

'
s Perceptions 

of the laboratory learning environments: exploring epistemological gaps. 
International Journal of Science Education, 25(7), 847-860. 

-Voska, K, W. and Heikkinen, H, W. (2000). Identification and analysis of 
student conceptions used to solve chemical equilibrium problems. Journal of 
Research in Science Teaching, 37 (2), 160 – 176. 

-Watson , R. Prieto , T and Dillon , J . (1995). The effect of Practical 
Work on students

,  
Understanding of Combustion. Journal of Research in 

Science Teaching, 32(5), 487– 502. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 <<00/3/0202 خت الموافقة على نشره بتاريصدرو،  02/4/0222ريخ صل هذا البحث إلى المجلة بتاو>>   


