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بمنطقااة  لاادط لالتاااا اللاال الثالااث المت  اا فااي مااادع العلاا م مهاااتاا التير اار العلمااي 
 الرياض بالمملرة العربية السع دية

 علي بن أحمد بن صالح الراشد، القحطاني بن علي  ع د بنت ن تع
ملرة العربية ، الرياض، المجامعة الملك  ع د ،كلية التربية ،قسم المناهج ولرق التدتيس

 السع دية.
 N.moonlight1@hotmail.comالبريد االلرتروني: 

 :مستخلص التحث
لدط لالتاا  في مادع العل مإلى الرشل عن مست ط مهاتاا التير ر العلمي  هدف التحث

ومن أجل  ،في المداتس التابعة لمكتب تعليم النهضة شرق الرياض ،اللل الثالث مت   
 :تئيس ت ن هما أدات ن الذي تضمنحثة المنهج ال صيي المسحي، التا اعتمداذلك تحق ق 
وعددهن ق على ع نة من الطالتاا مقياس مهاتاا التير ر العلمي الذي ُلب    :األولى

 في المعل ماا قبل قب لها، التشكيكمحاوت: مهاتع  ةثالث م المقياسس   ( لالتة، وقُ 376)
العتماد على الش اهد التجريبية للحكم على مهاتع او ل ل المنطقي للمعل ماا، حمهاتع التو 

معلماا العل م عن مست ط ووجهاا نظر تاء آ تتضمنا تتانة  .  والثانية:المعل ماا
عددهن و قت على ع نة من معلماا العل م ُلت    ،ممات ة الطالتاا لمهاتاا التير ر العلمي

 همامن صدق أجل التأكدمن على هات ن األدات ن،  وقد ُلت قت الطرق العلمية ( معلمة،08)
ممات ة مست ط  أظهرا النتائج أن  و  .، ولتحق ق األهداف المرج ع من التحثوثتاتهما

بناء  لالتاا اللل الثالث المت    لمهاتاا التير ر العلمي في مادع العل م كان منخيًضا
ا الطالتاا في مهاتع التشكيك في المعل ما ممات ةنستة  وصلت إذعلى نتائج المقياس، 

(، ومهاتع االعتماد على %92(، ومهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا )%71قبل قب لها )
مست ط  كما أظهرا نتائج اال تتانة أن   (.%69الش اهد التجريبية للحكم على المعل ماا )

من وجهة  كان عالًيالالتاا اللل الثالث المت    لدط مهاتاا التير ر العلمي  ممات ة
تاء المعلماا بالم افقة لمهاتع التشكيك في المعل ماا آنستة  وصلت ذإنظر المعلماا، 

(، ولمهاتع االعتماد على %08(، ولمهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا )%36قبل قب لها )
 (.%33الش اهد التجريبية للحكم على المعل ماا )

، منطقة المت   اللل الثالث  ،مادع العل م ،مهاتاا التير ر العلميالرلماا الميتاحية: 
 الرياض.
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Scientific Thinking Skills in Science Among 9th Grade Female 
Students in Riyadh city in Saudi Arabia 

Noura Bint Saeed Bin Ali Al-Qahtani*, Ali Bin Ahmad Bin Saleh 
Al-Rashid 

Department of Curriculum & Instruction, Faculty of Education, 
King Saud University, KSA.  
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This research aimed to detect the level of scientific thinking skills 
in science among 9th grade female students in the schools of 
Annahdah Office, Eastern Riyadh city. To achieve this aim, the 
researcher adopted the descriptive survey methodology which 
included two main instruments: Scientific Thinking Skills Scale  
which was administered to a sample of (673) female students and 
divided into three pivots: the skill of doubt in information before 
acceptance, the skill of logical reasoning of information, the skill 
of reliance on empirical evidence to judge information; A 
questionnaire that included science female teachers` perspectives 
regarding the level of female students practice of scientific 
thinking skills, and was administered to a sample of (80) science 
female teachers. Validity and reliability of the instruments were 
assured. The results showed that the level of practicing scientific 
thinking skills in science among 9th grade female students was low 
based on the whole scale results, where the level of practicing 
skills of doubt in information before acceptance was (71%), The 
level of practicing skills of logical reasoning of information was 
(29%) and the level of practicing skills of reliance on empirical 
evidence to judge information was (32%). The results of the 
questionnaire showed that the level of practicing scientific 
thinking skills among 9th female students was also high from the 
science teachers` perspectives, where the level of the teachers` 
perspectives of the student skills of doubt in information before 
acceptance was (63%), the skills of logical reasoning of 
information was (85%) and the skills of reliance on empirical 
evidence to judge information was (66%). The research concluded 
a number of recommendations, the most important are: 
constructing enrichment materials and programs which aim to the 
development of scientific thinking skills among female students 
and give them the opportunity to interact directly with these 
programs. 

Keywords: Scientific Thinking Skills,  Science,  9th Grade Female 
Students , Riyadh city. 
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 مقدمة:
التضخم المعرفي والتط ت السريع الذي تحققه الدول في مجال التقنية ما ه   إن  

إال نتاج نشاط فرري إنساني، وهذا ما يدفع كل مؤ ساا التعليم في كل تلك الدول إلى 
يتعلم كيف  جيه هذا النشاط نح  العمل على إكساب المتعلم مهاتع التير ر، بمعنى أن  ت  

وأن يك ن قادتًا على اكتشاف الحقائق العلمية وفهم الظ اهر الطبيعية، وكيفية  ،ييرر
وأ تاب حدوثها؛ وهذا ما يجعل من المتعلم ميرًرا مدتًكا لما يكتسته من معل ماا ومعاتف؛ 

 جال لإلبداع واالبترات وإيجاد كل ما ه  أص ل.مما ييسح له الم
التير ر إحدط العملياا العقلية الذهنية ذاا المعرفة العليا، التي ترمن وتاء  د  ع  ويُ 

تط ير حياع اإلنسان و يطرته على مختلل الرائناا الحية، ومدط اكتشاف الحل ل 
ا والملاعب التي اليعالة، التي يستطيع اإلنسان التغلب عل ها من م اجهة المشكال

بنى على التير ر )ديب، ي اجهها، فأغلب اإلنجازاا التي قامت التشرية بتحقيقها تُ 
مختلل المشكالا الحياتية واالكتشافاا العلمية  التير ر ه  أ اس حل    لذا فإن  ؛ (9882

التي يشهدها علرنا الحالي، فتنمية التير ر ومهاتاته المختلية أصتح أمًرا ضروتًيا في 
، األمر الذي يتطلب وفي م اجهة تحدياا القرن ال احد والعشرين حياتنا ال  مية والعملية

إعداد وتجه ز م اقف تعليمية متن عة تساعد في دعم عملية التير ر لدط المتعلم، لذلك 
يجب أن يك ن التعليم من أجل تنمية مهاتاا التير ر المختلية، حتى يلتح  ل ًكا عاًما 

 (.9816)يا  ن،  داخل المدت ة وخاتجهايمات ه المتعلم 
المستقبل قد  ج ل إعداد مهمة أن (EL -Sabagh, 2010) ويؤكد اللتاغ

 بالمهاتاا، األفراد تزويد على خالل العمل من العلمية التربية أهداف صميم في أضحت
 ،اوالترن ل جي العل م تط ت عن الناجمة والمشكالا المتغ راا مع التعامل من تمكنهم التي
   تعلم نه مما بكث ر أكبر بعدها المدت ة وما خاتج الطلتة من كث ر يستعمله ما وأن

 في للمتعلم أكبر دوت إعطاء ،الحديثة لرق التدتيس في األكبر التحدي أصتح لذا؛ داخلها
 األخذ، و لديه التير ر مهاتاا وتنمية الخبراا المختلية الكتساب والتعليم التعلم عمل تي

 وتغتاته. وحاجاته المتعلم لشخلية المترامل لنم باهتمام اال اتبع ن االعتت
تحق ق لتنمية مهاتاا التير ر العلمي تعليم وتعلم العل م تحس ن يحتاج ولهذا 

المتعلم التجاتب واألنشطة بنيسه دون الحاجة للحيظ واال تظهات، واكتشافها اكتشاًفا 
ومقاتنتها بالتيس راا المتعلقة بالعلم م جًها وتقديم تيس راا للظ اهر وحل ل للمشكالا 

 (.9812والتقنية )الدهمش، ونعمان، واليراض، 
 التي أولت التير ر ،ومن منطلق  يا ة التعليم في المملرة العربية السع دية

( واليقرع 21بعض األهداف التي وتد ذكرها في اليقرع ) عن لريقالعلمي عناية خاصة 
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دا على أهمية تشجيع توح التحث والتي أك   ،لتعليم( من الخطة الرئيسة لسيا ة ا22)
وتنمية القدتع على المشاهدع والااتأمل لدط المتعلم ن، وتعم ق توح   نوالتير ر العلم 

 من الترك ز ال بد (. كان1228التحث والتجريب والتتتع المنهجي لديهم )وزاتع المعاتف، 
لما  واع   وفي بناء مجتمع   ،ع المتعلم نعلى تنمية مهاتاا التير ر العلمي ألهم تها في حيا

 ولر نها ن ًعا من أن اع التير ر المركب؛ تحتاج إلى ا تخدام ،يدوت ح له من أحداث
 قبل ،فر القدتع على فرز المعل ماا والشك ف هااإال بت   تحلل، ال اعملياا عقلية علي

  اقع العملي والتجريبي،قب لها واالعتماد على المعل ماا الم ث قة التي يثبتها المنطق وال
 حتى تر ن النتائج والقراتاا المبنية عل ها صحيحة.  

 مشكلة التحث:
، في اآلونة األخ رع زادا المطالتاا التي تحث بق ع على االهتمام بالتير ر العلمي

وجعله مهمة تئيسة للمعلم  ،لما له من أهمية كب رع في ظل التط تاا الحياتية السريعة
الراهنة  الزمنية اليترعفي أهمية التير ر العلمي  برزتو . ج الخاصة بالعل مولملممي المناه

ونشر الثقافة ، المعل ماا تدفق على الربرط  الدول وهيمنة بالتط تاا الحديثةالتي تتلل 
اإل المية لريقها  الدول معظم وإتتاع اإل المية، القيم تنافي قيم من تحملها بما الغربية

 ،والمعل ماا اإلعالم مجال في والتقنية الترن ل جية لتط تااإلى ا وكذلك ومنهجها،
التي  اهمت ، االجتماعي وشتكاا الت اصل اليضائية المتاشر والقن اا البث في والمتمثلة

  (.9886األفراد )فؤاد،  قيم بها وتغ  ر والتأثر األفرات بياعلية في نشر
تنمية  أن   ((Zimmerman, 2007 زايم رمان ، يرط نيسه وفي السياق

تساعد مهاتاا التير ر  إذإحدط أهداف تدتيس مناهج العل م،  د  تع ،العلمي مهاتاا التير ر
التحث عن الطرق المنطقية في التنق ب عن الظ اهر وتيس رها أو المشكالا  العلمي في
 دتا ته أو في حياته ال  مية والمستقبلية. في أثناءالمتعلم  التي ت اجه

 لدتا اا التي اهتمت بالتير ر العلمي مثل دتا ة   لك،ولقد أجريت بعض ا
الطلتة ما زال  التي أشاتا أن  ، ((Silk, Schunn, & Cary, 2009 وكاتي  و شن

مشكالتهم بطرق علمية  وهم أقل قدتع على حل    ،من المهاتاا العلمية ينقلهم الرث ر
 ,Remigio) ا ب ن زاو  يانر والتعل ل. وكذلك دتا ة تيميج  ، و  قائمة على التجريب

Yangco & Espinosa, 2014) ،  نقلهم ت تالطلتة ما زال التي أشاتا إلى أن
ولقد اتيقت  ،واال تنتاج، وهي من أهم مهاتاا التير ر العلمي والتق يم القدتع على التحل ل
كما أظهرا دتا ة المجبر  .الطلتة تنقلهم مهاتاا التير ر العلمي أن   هذه الدتا اا على

( ضعل مست ط امتالك مهاتاا التير ر العلمي األ ا ية لدط الطلتة في مدينة 9888)
ضعل عام في ممات ة الطالب  ( إلى وج د9882وفي السع دية أشات الزغ بي ) غزع،
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 .لمهاتاا التير ر العلمي
تنمية مهاتاا التير ر العلمي جزء ال يتجزأ من المناهج الدتا ية في كافة  ن  ولر 

لتلتح مناهج  ؛المملرة العربية السع دية إلى تغ  ر مناهجهادتا ية،  عت المراحل ال
جاءا الحاجة إلجراء  ؛ لذامتط تع تهدف إلى تنمية التير ر بأن اعه ومنها التير ر العلمي

لالتاا  مهاتاا التير ر العلمي في مادع العل م لدطممات ة لتحديد مست ط  التحث اهذ
التير ر  قياس مست ط ممات ة الطالتاا لمهاتاا برعوذلك  ،اللل الثالث المت   

 العلمي.
 أهداف التحث: 

هدف التحث إلى التعرف على مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    
لمهاتاا التير ر العلمي في مادع العل م. وينبثق من الهدف الرئيس األهداف اليرعية 

 :اآلتية
لثالث المت    لمهاتع التشكيك في التعرف على مست ط ممات ة لالتاا اللل ا -1

 المعل ماا قبل قب لها في مادع العل م.
التعرف على مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    لمهاتع التعل ل المنطقي   -9

 للمعل ماا في مادع العل م.
 التعرف على مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    لمهاتع االعتماد على -6

، ية للحكم على المعل ماا في مادع العل م اعتماًدا على قدتاتهنالش اهد التجريب
 وتجاتبهن. ،ومالحظاتهن
 أهمية التحث:

 ترمن أهمية التحث فيما يلي:
 األهمية العلمية )النظرية(:

 أهمية تنمية مهاتاا التير ر العلمي في الحياع ال  مية بسبب التساتع المعرفي، -1
المشكالا  في حل    ى تطب ق هذه المهاتااانعكاس ذلك على قدتتهن عل ثم   ومن

 الحياتية.
إضافة مقياس للتير ر العلمي ثبت صدقه وثتاته في الب ئة السع دية، والتي قد   -9

 تساعد التاحث ن الترب ي ن عند إجراء بح ث أخرط ذاا عالقة.
 األهمية العملية )التطبيقية(:

تاا التير ر العلمي، معرفة مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    لمها -1
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 .تحق ق الج دع والتم ز في العملية التعليميةوتقديم الت صياا بهدف 
في ص تع ال اقع للمع قاا  ووضعهم والتعليم ت جيه نظر المسؤول ن في التربية -9

ال  ،تحظى باالهتمام يجب أن التي والحل ل، بال ق ف على الج انب والمهاتاا
 .المناهجتني ذ  ا التي تعترضفيما يتعلق بم ض ع المشكال ي ما 
 أ ئلة التحث:

 :  اآلتيأ ئلة التحث في السؤال الرئيس  تحددا            
ما مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    لمهاتاا التير ر العلمي في مادع  -

 العل م؟
 وينبثق من السؤال الرئيس األ ئلة اليرعية اآلتية:          

 ،تاا اللل الثالث المت    لمهاتع التشكيك في المعل مااما مست ط ممات ة لال -1
 قبل قب لها في مادع العل م؟

ما مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    لمهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا  -9
 في مادع العل م؟

ما مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    لمهاتع االعتماد على الش اهد  -6
، ومالحظاتهن ،كم على المعل ماا في مادع العل م اعتماًدا على قدتاتهنالتجريبية للح
 وتجاتبهن؟ 

 ملطلحاا التحث: 
  عملية عقلية تتطلب من المتعلم معرفة وخبرع  ابقة حتى يتمكن  التير ر العلمي: ه"

من القيام بخط اا منظمة وإجراءاا محددع يزيل بها الح رع واإلتباك من تحق ق 
بأنه نم   فه التاحثة إجرائًيا:عر   وتُ  (.187، ص9882، والجاجي ،الحدابي) هدفه"

باال تناد على تير ر منظم تق م به الطالتة في خط اا علمية منطقية، ومقل دع، 
كتشاف حقيقة مجه لة أو البرهنة على حقيقة من أجل ا ش اهد وأدلة عقلية مقنعة،

 .م ج دع، ويقاس بمقياس أعدته التاحثة
 ها إحدط مهاتاا التير ر العلمي التي ف إجرائًيا: بأن  عر  تُ في المعل ماا:  مهاتع التشكيك

م من قبل الطالتاا، المتمثلة في تعل ق الحكم على صحة أو خطأ المعل مة  ُتست ْخد 
 المالحظاا لح ن ا تيعاب الحقائق والمعاتف والرب  ب نها، والتعمق في فهم وإدتاك

 بولرح األ ئلة المنطقية المتسلسلة والمتمثلة  والحقائق ذاا العالقة بالمعل مة،
عن )ماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟ ومتى؟ فإذا كان كذا فلماذا كذا( بهذه الريفية. وُتقاس 

إجابة  الطالتة على اإلجابة على فقراا المقياس المتعلقة بهذه المهاتع قدتع لريق
 .صحيحة
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   ها إحدط مهاتاا التير ر العلمي أن  ف إجرائًيا: بمهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا: ُتعر
بهدف الت صل إلى تل ت مبدئي أو فررع مبدئية،  ،من قبل الطالتاا ُتستخدمالتي 
وتحديد وا تنتاط  ،التحث عن األ تاب المتعلقة بالمظاهر واألعراض ب ا طةوذلك 

بهدف  بل تع واضحةوالع امل التي من شأنها أن تؤثر  ،األ تاب الممكنة لحدوثها
عبر ذلك عن لريق تدوين اإلجاباا الناجمة  ويحلل صل إلى تعل ل منا ب، الت

تقديم األ ئلة المنطقية المتسلسلة، ومن ثم ا تنتاج الم قف المبدئي أو القرات 
المبدئي أو التل ت المبدئي كتعل ل لما تم تدوينه. فهي مهاتع تتطلب من الطالتة 

يتطلب في بعض الحاالا التسامي ف ق  المنطق التغلب على تغتاتها ومشاعرها؛ ألن  
قدتع  ذلك ب ا طةقاس يُ الع الل والمشاعر لم اجهة الحقيقة مهما كانت مؤلمة. و 

 .إجابة صحيحة الطالتة على اإلجابة على فقراا المقياس المتعلقة بهذه المهاتع
   ها بأن  ف إجرائًيا: مهاتع االعتماد على الش اهد التجريبية للحكم على المعل ماا: ُتعر

المالحظاا  ب ا طةقدتع الطالتة على اتخاذ قراتاتها وآتائها وا تنتاجاتها بنيسها 
 قدتع الطالتة على ب ا طةوُتقاس  ،والتجاتب التي تق م بها، دون إمالء من اآلخرين
 .إجابة صحيحة اإلجابة على فقراا المقياس المتعلقة بهذه المهاتع

 التي  النستة المئ ية اهبأن   ف إجرائًيا:ُتعر  ي: مست ط ممات ة مهاتاا التير ر العلم
، العلمي مقياس مهاتاا التير ر) التحث أداتيعلى الُمستج تاا  عل ها تحلل

بح ث تر ن مست ط ممات ة الطالتاا للمهاتع  من إعداد التاحثة. ماوهواال تتانة(، 
ة ال اقعة ، ومنخيضة للنست(%98> - %8)منخيضة جًدا للنستة ال اقعة في المدط 

 - %88)، وعالية للنستة ال اقعة في المدط (%88> - %98)في المدط 
 .(%188> - %78)، وعالية جًدا للنستة ال اقعة في المدط (78%>

 تنحلر حدود التحث باآلتي: حدود التحث:
 الحدود الم ض عية: يقتلر التحث الحالي على دتا ة مست ط ممات ة لالتاا -

 ير ر العلمي في ثالثة محاوت هي: مهاتع التشكيك فياللل الثالث المت    للت
 مهاتع االعتماد علىو مهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا، و قبل قب لها،  المعل ماا

 الش اهد التجريبية للحكم على المعل ماا.
 ع نة من لالتاا ومعلماا العل م اللل الثالث المت   .تتضمن الحدود التشرية:  -
التحث بالمداتس التابعة لمكتب التربية والتعليم بالنهضة شرق  ق  ُلب  الحدود المكانية:  -

 مدينة الرياض.
اليلل الدتا ي الثاني للعام الدتا ي  في أثناءالتحث  ُلبقالحدود الزمانية:  -

 ها.1263/1267
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 اإللات النظري:
 المح ت األول: التير ر العلمي  

بسبب عالقته ال ثيقة  ة،بل تع جلية وواضحاالهتمام بالتير ر العلمي  انلب  
زا على تنمية مهاتاا التي تك   ،العلمي والتقني، وانعكس ذلك على التربية العلمية بالتط ت

وت ظييها في مختلل مجاالا الحياع، وبرز  ،اال تقلاء والتحث العلمي لدط المتعلم ن
تامثل هذا االهتمام في ال الياا المتحدع األمريكية؛   ع لتدتيسالمشاتي بعض فقد ُل   

 & Biological Science Curriculum Study (BSCS) مثل: العل م

Physical Science Study Committee (PSSC).  ومن ثم امتد هذا
ا تندا هذه المشاتيع على جملة من المرترزاا،  وقد االهتمام إلى بقية أنحاء العالم،

اا المنطقية، وأن مثل هذه القدتاا من القدتاا والعملي عدًدا التير ر العلمي يضم منها: أن  
ت ف ر كافة اليرص المنا تة لهم لممات تها من خالل وذلك  يمكن تنم تها عند المتعلم ن،

 (. 9811)المساع د، 
يحمل  مهم،تعليم المتعلم كيف ييرر هدٌف  ( أن  9882د الحدابي والجاجي )ويؤك   

هذا الن ع من التير ر يتطلب تعلم ب ن لياته مدل الا مستقبلية في غاية األهمية؛ لر ن 
مهاتاا في التحث عن ملادت المعل ماا، وانتقاء ما ه  مالئم منها وت ظييها في تحق ق 

اتياق غالبية الترب ي ن ومتخذي  من أهدافه ومعالجة المشكالا التي تعترض لريقه؛ فبرغم
ن ما زال ا يتعايش ن مع هم حتى اآلالقرات على أهمية تنمية التير ر لدط المتعلم ن، إال أن  

 ما يس د في المداتس من ممات اا أغلبها ليس لها صلة بتنمية التير ر.
تس بالطرق الحديثة تعتبر مجال خلب وفعال العل م كما إن مناهج  التي ُتد 

ال ، و باإليجابية ةالتي يتلل ف ها دوت الطالتو ، لتنمية التير ر العلمي لدط الطالتاا
 ةت ظيف المعلمو  خط  له،للمعل ماا أو مراقب للمشهد الذي يُ  متلق   انحلر في ك نهت

، وأيًضا ااأل ال ب وتقنياا تدتيسية حديثة من شأنها أن تنمي العقلية الميررع لدط الطلت
 على مجاتاع الث تع العلمية وت ظيف مهاتاا التير ر العلمي. نمساعدته

 ميه م التير ر العلمي:
 يمتد بل ،العلمية الطبيعية الدتا ية الم اد على اقاصرً  ليس العلمي التير ر إن

 في األفراد كل منه يستي د أن حياع يمكن إلى غ رها من التخللاا، فه  لريقة أو منهج
 و ل ك التير ر العلمي نشاط عقلي لذا فإن   ؛مكان أو زمان كل وفي كل التخللاا

ضايا التي يمر بها اإلنسان المشكالا والتعامل مع الم ض عاا والق إنساني يهدف إلى حل   
 اإلشكالية، تحديد قدتاا هي خمسة با تخدام وفي مختلل أعماله ،في الحياع ال  مية
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 (. 9887النتائج )عمر،  تعميم وأخ را تيس رها ثم صحتها واختتات اختيات اليروض
يشمل منهج إذ التير ر العلمي يكتسب أهمية خاصة في مجال تدتيس العل م؛ 

د كب ر من العملياا التي يحتاجها النشاط العلمي: كالتخطي ، ووضع العل م على عد
وأيًضا  ،اليرضياا، والتنبؤ، والتلميم، وإجراء اال تقلاء، وتيس ر النتائج، واالتلال

شمل عدد من النشالاا كالمالحظة، والتعريف، والقياس، ولرح األ ئلة، وال صل، ي
هاتاا تحظى باهتمام من ن ع خاص، فمن وجمع البياناا وتسج لها وتحل لها. وهذه الم

عديدع ومتن عة  خالل تدتيب الطلتة عل ها وإكسابهم إياها؛ يمكنهم ت ظييها في مجاالا
 (.9883تساعدهم في حياتهم ال  مية )أب  حمدان، 

 المح ت الثاني: مهاتاا التير ر العلمي
معرفية التير ر عمل مهاتي يضم عدًدا من العملياا أو المهاتاا ال د  يع
تحق ق الهدف المراد ويطلق ل ها التعض؛تعضببعد تجميعها أو ضمها  ُتستخدمالمنيللة، 

على هذه العملياا: العملياا العقلية، أو مهاتاا التير ر العلمي، وتترامل عملياا العلم 
وتدتيس  ،والتحث العلمي ،مع لرق العلم )الطريقة العلمية( في مختلل المجاالا كالتير ر

 (. 1227)الل ل ،  العل م
أو مهاتاا  Science Processesف بأنها: عملياا العلم وعليه تعر  

التي تشكل في مجم عها  ،inquiry skillsأو مهاتاا التقلي العلمي  التير ر العلمي
لتطب ق لرق العلم والتير ر العلمي  ؛جملة من القدتاا والعملياا العقلية الخاصة المطل بة

 .((Fuchs, 2005بل تع صحيحة 
، الخاصة العقلية والعملياا القدتاا من ها مجم عة( بأن  9880فها إبراهيم )عر   ويُ 

التي تسهم في  ،والتير ر العلمي العلم لرق  لممات ة التي يق م بها المتعلم والضروتية
 ممكن. وجهد وقت بأقل ما تحق ق هدف

 أهمية مهاتاا التير ر العلمي:
ليكتسب القدتع  ؛تسليح لليرد ،علمي هي في الحقيقةتعلم مهاتاا التير ر ال ن  إ

التي يياجئهم بها  ،على التعامل بياعلية مع أي ن ع من المعاتف والمعل ماا أو المتغ راا
المستقبل، فتزويدهم بمهاتاا التير ر العلمي تجعلهم قادتين على خ ض مجاالا التنافس 

 ح والتي ق بمدط قدتتهم على التير رفي هذا العلر؛ الذي يرتت  به النجا ةالفع   بل تع
 .(Paul & Elder, 2003) العلمي وإتقان مهاتاته
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تنمية مهاتاا التير ر العلمي  على أن   ((Salih, 2010 وكذلك تؤكد صالح
دوًتا ج هرًيا في تزويد الطالب بطرق التحث والتير ر والتجريب واال تقلاء، التي تؤد  ي 
 العلمية، وتزودهم بإمكانية إثتاا صحتها أو خطئها.  من فهم وإدتاك الحقائق تمكنهم

 تعليم وتعلم مهاتاا التير ر العلمي أضحى ويجمع الرث ر من الترب ي ن على أن  
 ,Kuhn)ك هن  ار هدًفا مهًما للتربية، وهدًفا تئيًسا من أهداف تدتيس العل م. فقد اعتب

وإكسابهم المهاتاا المالئمة من تعليم الطلتة األ ل ب العلمي في التير ر،  أن   (2010
أهم أهداف تدتيس العل م. كما لجأا بعض الدول األجنبية إلى جعل التير ر العلمي هدًفا 

أهداف تدتيس العل م في اليابان للمرحلة المت  طة  تضمنت فقدتئيًسا لتدتيس العل م، 
عن لريق ك على تنمية وتحس ن قدتاا الطلتة واتجاهاتهم نح  التحث في الطبيعة، وذل

 .(Minstrell & Van Zee,  2000) المالحظة والتجريب

من أبرز أهداف المشروع البريطاني "ناف لد" لتدتيس العل م  في ح ن نجد أن  
ه  تنمية القدتع على التأمل والتحث عن إجابة األ ئلة التي تثات، والرشل عن  العامة

تحل ل ب منا تة عقلية مهاتاا عن لريق المالحظة والتجريب، وكذلك اكتساب جابااإلا
اليروض، وإدتاك  وفرض التجاتب، وتلميم وضتطها، بها الطبيعية والتنبؤ الظ اهر

األ ال ب  وا تخدام المالحظة، النماذج، ودقة واقتراح المعل ماا، وتلنيف العالقاا،
 اقف م في المعاتف وتطب ق العلمية التقاتير وكتابة التماتين، وحل التعب ر في الرياضية

 القياس أدواا التجاتب، وا تخدام وصيانتها، وإجراء لألجهزع المتعلم ن وا تخدام جديدع،
 .(Ratcliffe, 2001) ودقة بكياءع

 المعلمة في تنمية مهاتاا التير ر العلمي: دوت
 ن على أهمية دوت معلم العل م في تنمية مهاتاا التير ر يتيق الرث ر من الترب ي

 والمعرفة العلمية ،: المعرفة العقليةاآلتيةالتي تتجلى في المجاالا العلمي لدط الطلتة و 
 االتجاهاا والم  ل العلمية، والنيسحركية، ومن ب ن هذه و والتير ر العلمي، وال جدانية، 

 ( فيما يلي:9811بن حامد )االمهاتاا ما لرحه 
ي للعلم، وهي مساعدع الطلتة على اكتساب المعرفة العلمية: التي تمثل الجانب المعرف -1

لتدتيس العل م وهدف  مهمة؛المعرفة العلمية  نتيجة التير ر والتحث العلمي، وتعد  
أ اس لتمك ن ومعاونة الطلتة على اكتسابها بل تع وظيفية. وينتغي أن تسهم 
المعرفة العلمية إلى تعديل في  ل ك المتعلم أو تير ره أو وجدانه، وكما ييترض أن 

 الللة بال اقع ومشكالته. تر ن على اتتتاط وث ق
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مساعدع الطلتة على اكتساب المهاتاا العلمية المالئمة: وهي في مجملها قدتاا  -9
كياءع وإتقان  مكتستة تمكن الطالب من إتمام األعمال التعليمية المطل بة منه بكل   

 التي تتجلى بالمهاتاا ال دوية كالمهاتع ،وبعائد تعليمي أوفر ،وبأقل وقت وجهد ممكن
 ا تخدام األدواا العلمية، والقيام بالتجاتب العلمية، والمهاتاا األكاديمية كمهاتع في

 اختيات المراجع العلمية، وا تخدام الدوتياا والمجالا بل تع منا تة، والمهاتاا
 االجتماعية والمتمثلة في مهاتع العمل ضمن فريق، واالشتراك في المعاتض.

ب العلمي في التير ر: بح ث يستخدم الطلتة مساعدع المتعلم ن على تنمية األ ل   -6
 مشكالته ال  مية التي يتعرض لها، وفي تشخيص التير ر العلمي وي ظيه لحل   

 المشكالا بمنهجية علمية من أجل الت صل للحل ل المنا تة.
 من مساعدع الطلتة على اكتساب االتجاهاا المالئمة بطريقة وظيفية: التي تعد   -2

 في ت جيه السل ك، وكذلك تعد المهمتيس العل م، نظًرا لدوتها األهداف الرئيسة لتد
 من الدوافع التي ت جه الطالب ال تخدام لرق العلم ومهاتاته وعملياته.

مساعدع الطلتة على اكتساب االهتماماا أو الم  ل المالئمة: إذ ييترض أن يأخذ  -8
 ليك ن بذلك ؛داتهمبع ن االعتتات في مجال التدتيس تغتاا الطلتة وحاجاتهم وا تعدا

 التعلم ذو معني للمتعلم.
 لمعلمة العل م دوت كب ر في مساعدع الطالتاا ( أن  9811ب نما ترط بن  لمان )

 يتجلى دوتها في اآلتي: إذالكتساب مهاتاا التير ر العلمي، 
 بالقيام للطالتاا اليرصة وته ئة العل م تدتيس في التطبيقي الجانب على الترك ز -1

 والتجريب العلمي التحث مهاتاا ليكتسبن ا تقلائية؛ بطريقة لعمليةبالتجاتب ا
 .العلمي للتير ر الالزمة العقلية والعملياا المهاتاا وتتر ن لديهن ،العملي

 التعليمية، ودفعهن للتحث عما ه  مي د من الم اقف ب ا طة إثاتع دافعية الطالتاا -9
لى إبقائهن في حالة تغتة لمعرفة واالنتقال من خبرع إلى خبرع، والعمل ع المعل ماا

 الجديد من المعل ماا. 
 لتساعد الطالتاا على اكتشاف المياهيم ؛ا تخدام األ ئلة اللفية في ال قت المالئم -6

 وا تثمات األفرات الجديدع.
 ت ظيف البرامج واألنشطة العلمية المنا تة لمست ط الطالتاا وقدتاتهن، ومساعدتهن -2

 وإجراء تلك البرامج واألنشطة واتخاذ القراتاا المتللة أثناء قيامهن بالتخطي في 
 بها.
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 مساعدع الطالتاا على تحل ل المشكالا العلمية التي ت اجههن إلى مشكالا فرعية -8
 حتى تسهل عل هن.

 تدتيب الطالتاا على كتابة التقاتير العلمية عن األحداث العلمية والتعب ر عن أفراتهن -3
 وآتائهن بحرية. 

 المساعدع إلحداث النقاش والح ات العلمي المنطقي ب ن الطالتاا وب ن ته ئة الب ئة -7
 الطالتاا والمعلمة. 

م مهاتاا تعلي نجاح ع امل أهم من مةالمعل( إلى أن 9811كما أشات ابن حامد )
 تت قف العلمي التير ر تعليمج لبرنام أي تطب ق من المحققة النتائج ألن   ،العلمي التير ر
 قائمة اللفية، وهناك الغرفة داخل المعلمة تمات ه الذي التعليم ن عية على كب رع بدتجة

 اللفية الب ئة ت ف ر أجل من المعلماا بها تحلىتأن  يجب التي والسل كياا بالخلائص
 :، وهيوتعلمه ر العلميالتير  م مهاتااتعلي عملية لنجاح الالزمة

 قرب. عناا تالالط فراتأ على التعرف من المعلمة كي تتمكن تاا،الللط اال تماع -1
 .والتعب ر عن آتائهم الجدال العلمي الطالتاا على تشجيع -9
  .النش التعلم تشجيع الطالتاا على ممات ة -6
 تاا واحترام آتائهم. الالط أفرات تقبل -2
إلبراز قيمة للتير ر وذلك إعطاء الطالتاا وقت كاف للتير ر في النشالاا التعليمية،  -8

 والتأمل في حل المشكالا.
 لمراكمةتاتها التاا بأنيسهن، فالمعلمة مطالتة بت ف ر فرص لطالنمية ثقة الطت -3

ن مهاتاتهنال خبرااال تى تنم  ثقتهن بأنيسهن، وتتحس   التير رية. ناجحة، ح 
للطالتاا تشجيع المعلمة ودعمها ضروتع يجابية للطالتاا، و إإعطاء تغذية تاجعة  -7

  ال تهتز ثقتهن بأنيسهن.حتى 
اا، فيجب أال تت انى المعلمة عن التن يه بقيمة األفرات التي التلطتثم ن أفرات ا -0

 .الطالتاا تطرحها
 : ذاا العالقةثانًيا: الدتا اا 

 الدتا اا العربية:-
 تراتيج تي ا( بدتا ة هدفت إلى الرشل عن أثر ا تخدام 9819قامت أب  مي )

اللل السابع األ ا ي العلل الذهني والمنظم المتقدم في تدتيس العل م للمتي ق ن من 
( لالًتا 89على التحل ل والتير ر العلمي في مدينة عمان، وتر نت ع نة الدتا ة من )

تطب ق اختتات تحل لي ُأجري ولالتة. واعتمدا الدتا ة المنهج شته التجريبي، كما 
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واختتات التير ر العلمي المك ن من: )تحديد المشكلة، ووضع اليروض، والتجريب، 
( 8088، والتعميم(. وقد كشيت النتائج عن وج د داللة إحلائية عند مست ط )واال تنتاج

 تراتيج تي الب ن مت  طاا التير ر العلمي والتحل ل للطلتة في مادع العل م تعزط 
 العلل الذهني والمنظم المتقدم مقاتنة باأل ل ب التقل دي. 

والخزاعي  أما على مست ط لالب اللل الرابع العلمي فقد أجرط العمراني
( دتا ة هدفت إلى تحديد فاعلية التدتيس بأنشطة الذكاءاا المتعددع في تنمية 9816)

التير ر العلمي لطالب اللل الرابع العلمي بمادع الي زياء في العراق. وقد تر نت ع نة 
وا تخدمت الدتا ة أداع  ،المنهج التجريبي ان( لالًتا، كما اعتمد التاحث37الدتا ة من )

وقد أظهرا نتائج الدتا ة أن ا تخدام أنشطة  لقياس مهاتاا التير ر العلمي. اختتات
 . الطالب الذكاءاا المتعددع في تدتيس الي زياء له فاعلية في التير ر العلمي لدط

 اإللرتروني التعلم التياعل ب ن ب ئة ( التي تناولت أثر9818ا دتا ة المط ري )أم  
 التير ر مهاتاا تنمية على )المندفع/المتروي( المعرفي واأل ل ب ،الشخلية(/)االفتراضية

السع دية. فقد هدفت  العربية بالمملرة الثان ية المرحلة لالب لدط مادع األحياء في العلمي
وتر نت ع نة الدتا ة من  ،لدط الطالب العلمي عالج الضعل في مهاتاا التير ر إلى

 ب ئة لتط ير ح نم ذج التلميم التعليميوقام التاحث بطر  ،في محافظة عن زع ا( لالتً 88)
 إلى التحث ت صل الشخلية. وقد اإللرتروني وب ئة التعلم التعلم اإللرتروني االفتراضية

( للالح المجم عة التجريبية الثانية لرل 8088وج د فروق دالة إحلائًيا عند مست ط )
 التحل ل، ومهاتاا تنميةاإللرتروني، واأل ل ب المعرفي )المتروي ن( على  التعلم من ب ئة
 العلمي. التير ر

 الدتا اا األجنبية: -
إلى التعرف على أثر  (Orion & Kali, 2005) هدفت دتا ة أوتي ن وكالي

ا تخدم  إذتعليمي لمادع عل م األتض على مهاتاا التير ر العلمي لدط الطلتة،  برنامج
ة كأ ل ب لجمع المعل ماا، المنهج ال صيي، وقام با تخدام المقابلة والمالحظ التاحث
( معلًما 12( لالًتا من لالب اللل السابع والثامن و)809ع نة الدتا ة من ) وتر نت
 وأظهرا نتائج الدتا ة أن البرنامج التعليمي .من ثماني مداتس في إ رائ ل ومعلمة

"The Roc Cycle لديه أثر على تط ير فهم المياهيم األ ا ية في مادع عل م "
 األتض.

أثر  (Angeli & Valanide, 2008) ب نت دتا ة أنج لي وفاالنايدو 
اإللرترونياا في ت جيه المتعلم ن نح  مهاتاا التير ر العلمية، وذلك عن لريق  ا تخدام
مؤتمراا لتعليم العل م، وتر نت ع نة  ص تعفرع على اإلنترنت على انل ص مت   ا تخدام
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على عدع  وُوز  ع ا ،تيس مادع العل م( معلم ملتحق بمساق لرق تد27من ) الدتا ة
( معلًما، وقد أظهرا نتائج الدتا ة أن المعلم ن ييتقرون إلى 18مختبراا في كل مختبر)

لطبيعة التحق ق العلمي والتير ر العلمي، كما أنهم ال يستطيع ن التيريق  اليهم السليم
حجج القائمة على بسه لة ب ن المالحظاا والتيس راا الخاصة بهم، مثل اليرضياا وال

 األدلة والتنبؤاا.
بدتا ة هدفت إلى التعرف على  ((Silk & et, 2009وآخرون  كما قام   لك

أثر إعداد المناهج الدتا ية لمادع العل م على إكساب الطلتة مهاتاا التير ر العلمي 
ن ا تخدم التاحث المنهج التجريبي، وتر نت ع نة الدتا ة من مجم عت ن م فقدوالتعل ل، 

( 181نت المجم عة األولى من )الطلتة في اللل الثامن من مدت ت ن من أوتوبا، تر   
إعداد المناهج  ( لالًتا. وأظهرا نتائج الدتا ة أن  32والمجم عة األخرط من ) ،لالب  

 والتعل ل العلمي وأن ،التير ر :مثل ،الدتا ية ينعكس على اكتساب الطلتة المهاتاا العلمية
 ائل التعليمية في التدتيس يساعد على إثراء المنهج وتنمية التير ر العلمي.ا تخدام ال  

إلى ا ترشاف  (Venville & Vaille, 2010) دتا ة ف ني  ل وف  ل وهدفت
ل على مهاتاا اال تدالل العلمي، والتعل ل العلمي، واليهم النظري للعل م في اأثر الجد

المنهج شته التجريبي، وتر نت ع نة الدتا ة  التي ا تخدم ف ها التاحثان الغرفة اللفية،
. وأظهرا نتائج الدتا ة أنه ال ي جد فرق في ا تراليا ( لالًتا من اللل العاشر20من )

من مهاتاا التير ر  كب ر في مت  طاا دتجاا االختتات التعدي في المجم عت ن في كل   
 )اال تدالل العلمي، والتعل ل العلمي، واليهم النظري(.

 ,Saracaloglu)  نجد أن دتا ة  راكالجل ، واكتايمز، ودياجلكما 

Aktamis & Delioglu, 2011)  التي هدفت إلى التعرف على أثر ب ئة المدت ة
( لالًتا 00 نت ع نة الدتا ة من )، وقد ترالعلمي التير ر اال تداللي اإلبداعية على تعلم

م ا مجم عت ن: س   في جامعة عدنان مندتيس في تركيا، قُ  جامعًيا من السنة الثانية
وقد خللت الدتا ة إلى أن ب ئة . المنهج التجريبيت الدتا ة ضابطة، وتجريبية، ا تخدم

تير ر كان لها تأث ر إيجابي على اكتساب مهاتاا ال التعلم المستخدمة في الدتا ة
 اال تداللي العلمي ب ن الطالب. 

 إلى( (Hussin & Iskandar, 2013 وا كندت حس نب نما هدفت دتا ة 
من منظ ت  Hurtt تحل ل الع امل اال ترشافية في مهاتاا الشك المهني لمقياس ه تا

 ا تخدم اال تتانة كأداع لجمع المعل ماا، إذ ،مال زي. ا تخدم التاحث المنهج ال صيي
( لالًتا من لالب المحا تة. وتش ر النتائج إلى وج د 28ت ع نة الدتا ة من )وتر ن

التحث عن المعرفة، و )ا تج اب العقل،  Hurtt خمسة فق  من صياا الشك عند ه تا

http://www.scientiasocialis.lt/jbse/?q=biblio&f%5bauthor%5d=259
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التي لها صلة بالشك و  لدط الطالب، المل ر، والثقة بالنيس( حق تقريرو فهم الشخلية، و 
هرا نتائج الدتا ة أن الطالب لم يمتلر ا  مة تعل ق المهني في الب ئة المال زية. كما أظ

تش ر  صعتة وتحتاج ل قت للمراجعة والتدق ق لري ُتنجز، كما ألنها تعد   ؛الحكم وذلك
 النتائج إلى أن صياا الشك المهني تختلل باختالف الثقافة والب ئة.

التي بحثت في  (Remigio & et, 2014)وآخرون  وفي دتا ة تيميج  
بعد تعلم باليلب ن المداتس الثان ية السنة األولى في التير ر العلمي عند لالب  مهاتاا

)تشبيه حاله بحاله(، وتر نت  Analogy التعلم بالتشبيه ب ا طةمياهيم العل م العامة 
مت المياهيم العلمية بطريقة التدتيس تعل   اهاع نة الدتا ة من مجم عت ن من الطالب، إحد

لمدع ثمانية  Analogy-Enhanced Instruction (AEI) المعزز بالقياس
 ( لالًتا ولالتة، واألخرط لم يستخدم في تعليمها هذه الطريقة23أ ابيع وتر نت من )

Non Analogy-Enhanced Instruction (NAEI)    ( لالًتا 27نت من )وتر
 Scientific Reasoning Test ولالتة، وا تخدم التاحث اختتات اال تنتاج العلمي

(SRT) التجربة. وقد أظهرا نتائج الدتا ة  لتق يم مهاتاا التير ر لدط الطالب قبل وبعد
دتجاا المجم عت ن وال ي جد فرق كب ر  ه ال ي جد فرق كب ر في االختتات التعدي ب نأن  

من مهاتاا التير ر الخمسة:)حيظ  في كل    في مت  طاا دتجاا التعدي في المجم عت ن
 .والتحكم في المتغ راا، والمنطق االحتمالي( والمنطق النسبي، والتحديدالرتلة والحجم، 

 :منهج التحث وإجراءاته
هدف هذا التحث إلى الرشل عن مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث 

تحديد منهجية  ويك ن ذلك عن لريقالمت    لمهاتاا التير ر العلمي في مادع العل م، 
 ن صدقها وثتاتها كما يتضح في هذا اليلل.تحقق مللوا تخدام أدواا  مع نة،

 منهج التحث: 
من أجل تحق ق أهداف التحث واإلجابة عن  ؛التحل ليالمنهج ال صيي اعتمد 

الرشل عن مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت     الذي ب ا طته تم ،أ ئلتها
التشكيك في لمهاتاا التير ر العلمي في مادع العل م في ثالثة محاوت هي: مهاتع 

المعل ماا قبل قب لها، ومهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا، ومهاتع االعتماد على الش اهد 
التجريبية للحكم على المعل ماا، وال ص ل إلى ا تنتاجاا ُتسهم في فهم ال اقع الذي 

 فالمنهج ال صيي ال يقتلر على جمع المعل ماا والبياناا ،ندت ه والمساهمة في تط يره
بل البد من تلنيف هذه المعل ماا كمًيا أو كيفًيا لل ص ل إلى نتائج تساعد  ،لظاهرععن ا

 (.9888في فهم ال اقع )الظهات، 
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 مجتمع وع نة التحث:
تر ن مجتمع التحث من جميع لالتاا ومعلماا العل م اللل الثالث المت    

 (8323ددهن )عو  ،في المداتس التابعة لمكتب تعليم النهضة في شرق مدينة الرياض
)خطاب إداتع التخطي  والتط ير التابع لإلداتع العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض  لالتة
عددهن و (، ومعلماتهن 9)ملحق تقم  ،ه(1/7/1263وتاتيخ  631902189برقم 

( معلمة )خطاب إداتع التخطي  والتط ير التابع لإلداتع العامة للتربية والتعليم بمنطقة 116)
مكتب  واخت ر(، 6ه( )ملحق تقم 98/0/1263وتاتيخ  631391398اض برقم الري

الرثافة السكانية في على  ليمثل مجتمع التحث بناءً  ؛تعليم النهضة دون غ ره من المكاتب
 .من الطالتاا وإمكانية تطب ق أدواا التحث على أكبر عدد ممكنالمنطقة 

من  %18ب اقع بسيطة ع نة عش ائية  اخت راعن أ ئلة التحث  ولإلجابة 
ه، وكان 1263/1267للعام الدتا ي  من مجتمع المعلماا %68و مجتمع الطالتاا

أما عدد  ،ُلتقت عل هن مقياس مهاتاا التير ر العلمي ( لالتة376)ع نة الطالتاا  عدد
 . ُلتقت عل هن اال تتانة ( معلمة08ع نة المعلماا فرانت )

 أدواا التحث: 
 حث، ا تخدمت التاحثة أدات ن:لإلجابة عن أ ئلة الت

 األداع األولى: مقياس مهاتاا التير ر العلمي 
صممت التاحثة مقياس لقياس مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    

تم  عة في ثالثة محاوت( فقرع م ز  61لمهاتاا التير ر العلمي في مادع العل م. يتر ن من )
  : (1تقم )كما في الجدول  .(Steven, 1997) اإلشاتع إل ها في دتا ة األدب النظري 

 ةالتير ر العلمي على محاوته الثالث مهاتاا ت زيع فقراا مقياس(: 1جدول )
 المجم ع أتقام اليقراا محاوت المقياس

 18 18-1 قبل قب لهااا التشكيك في المعل م
 16 96-11 للمعل ماا التعل ل المنطقي

 0 61-92 للحكم على المعل ماا الش اهد التجريبيةاالعتماد على 
 61 المجم ع

مهاتع التشكيك في المعل ماا قبل قب لها: قامت التاحثة بتلميم فقراا هذا 
دتا ة التي أشاتا إل ها ، Hurtt المح ت باال تناد إلى مقياس الشك لاه تا

(Hussin, Iskandar, 2013).  وقد ُصمم هذا المقياس لقياس مست ط ممات ة
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هاتع التشكيك في صحة المعل ماا قبل قب لها، والقدتع على التم  ز ب ن الطالتاا لم
فقراا وعلى الطالتة أن  18المعل ماا الخالئة واللحيحة بالحجج والبراه ن، وتر ن من 

ينيرد هذا المح ت بعدد  ، إذالبديالن )أوافق/ ال أوافق( بما يتنا ب مع اليقرع تختات إحدط
اس وذلك ل تالءم مع لبيعة المح ت. وتعطى الطالتة على بدائله عن باقي محاوت المقي

كل إجابة صحيحة دتجة واحدع وصير على كل إجابة خالئة. وبذلك يك ن مجم ع دتجاا 
 دتجاا. 18هذا القسم من المقياس 

مهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا: قامت التاحثة، باال تناد إلى اختتات المنطق 
 بتلميم مقياس التعل ل المنطقي ،(Lawson, 1978) ه ل  نالعلمي الذي أعد  

مست ط ممات ة الطالتاا  لقياسوذلك  يتنا ب مع العق دع اإل المية والمرحلة العمرية،
التحث عن األ تاب المتعلقة  لمهاتع الت صل إلى تل ت مبدئي عن ظاهرع مع نة من خالل

جابة واحدع صحيحة. وتعطى إ فقرع لرل منها 16بها وتقديم تعل ل منطقي لها، وتر ن من 
كل إجابة خالئة. وبذلك يك ن  الطالتة على كل إجابة صحيحة دتجة واحدع وصير على

 دتجة. 16مجم ع دتجاا هذا القسم من المقياس 
مهاتع االعتماد على الش اهد التجريبية للحكم على المعل ماا: قامت التاحثة 

في تلميم فقراته. وقد ُصمم هذا  باال تناد إلى كتاب العل م لللل الثالث المت   
المقياس لقياس مست ط ممات ة الطالتة لمهاتع الت صل إلى ا تنتاجاتها وأحكامها 

فقراا لرل منها إجابة واحدع  0باالعتماد على التجاتب واألنشطة العملية. وتر ن من 
 تأكد منصحيحة وعلى الطالتة أن تختات من ب ن البدائل األتبعة الطريقة التي تيضلها لل

اليقرع. وتعطى الطالتة على كل إجابة صحيحة دتجة واحدع وصير على كل إجابة خالئة. 
 دتجاا. 0وبذلك يك ن مجم ع دتجاا هذا القسم من المقياس 

 صدق مقياس مهاتاا التير ر العلمي:
 اللدق الظاهري للمقياس-1

 جم عاةاألولياة علاى م هتم التأكد مان اللادق الظااهري للمقيااس بعرضاه بلا تت
في  وعشرع من المختل ن ،من ق بل خمس معلماا ومشرفاا عل م وُحر متالمحكم ن،  من

مان  (، وذلك للتأكد من أنها تقايس ماا وضاعت2المناهج ولرق تدتيس العل م )ملحق تقم 
 بعاااض ُأجريااات، وفاااي ضااا ء ت ج هااااا المحكمااا ن اليقااارااأجلاااه، ومااادط وضااا ح صاااياغة 

صا تتها  يل اللياغة اللغ ياة حتاى وصالت األداع إلاى، وتعداليقرااالتعديالا بحذف بعض 
 النهائية.
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 صدق االتساق الداخلي للمقياس-9
بعاد التأكاد ماان اللادق الظااهري للمقياااس قامات التاحثاة بتطب ااق المقيااس علااى 

( لالتة، ومن بياناا الع نة قامت التاحثة بحساب معامل 88مك نة من ) ع نة ا تطالعية
تم حساب معامال االتتتااط با ن دتجاة كال  ، إذللدق الداخلي لألداعاتتتاط ب ر  ن لمعرفة ا

 :(6تقم )مع الدتجة الرلية للمح ت الذي تنتمي إليه كما في الجدول  اليقراامن  فقرع
(: معامالا االتتتاط ب ن دتجة كل فقرع من اليقراا مع الدتجة الرلية 6جدول )

 في المقياس للمح ت الذي تنتمي إليه اليقرع
 )مهاتع التشكيك في المعل ماا األول

 (قبل قب لها
ل ل عالثاني )مهاتع الت

 المنطقي للمعل ماا( 
الثالث )مهاتع االعتماد على الش اهد 

 التجريبية للحكم على المعل ماا(

معامل اتتتاط  اليقرعتقم 
معامل اتتتاط  اليقرعتقم  بالمح ت اليقرع

 رعاليقمعامل اتتتاط  اليقرعتقم  بالمح ت اليقرع
 بالمح ت

1 8.891** 11 8.228** 92 8.678** 
9 8.228** 19 8.862** 98 8.266** 
6 8.220** 16 8.828** 93 8.888** 
2 8.876** 12 8.299** 97 8.806** 
8 8.899** 18 8.383** 90 8.620** 
3 8.387** 13 8.833** 92 8.882** 
7 8.789** 17 8.822** 68 8.380** 
0 8.386** 10 8.626** 61 8.278** 
2 8.362** 12 8.862** 

 
18 8.377** 98 8.826** 

 
91 8.827** 
99 8.387** 
96 8.837** 

معامل اتتتاط المح ت 
 **8.789 **8.399 **8.386 بالمقياس 

 فأقل. 8.81تعني االتتتاط دال إحلائيا عند مست ط الداللة  **
 فأقل 8.88ت ط الداللة تعني االتتتاط دال إحلائيا عند مس *

 حلائيةإ ( نالحظ أن جميع معامالا االتتتالاا كانت ذاا داللة6من الجدول )
مرتتطة بالمحاوت التي تنتمي إل ها  اليقراا، وهذا يعني أن جميع (8081عند مست ط )

 مرتت  بمقياس مهاتاا التير ر العلمي، وال يمكن حذف أي منها. المح ت وكذلك
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 ثتاا المقياس: 
عد جمع البياناا من تطب ق المقياس على الع نة اال تطالعية المك نة من ب

لالتة من لالتاا اللل الثالث مت   ، تم حساب الثتاا بطريقة أليا كرو نتاخ  (88)
براون لمحاوت المقياس كاماًل؛ وذلك من -والتجزئة النلفية با تخدام معادلة   برمان

دخال الدتجاا في البرنامج إللتطب ق. وبعد  من ثتاا األداع ومنا بتها أجل التأكد
تقم ظهرا النتائج لرل مح ت من محاوت المقياس كما في الجدول  ((SPSSاالحلائي 

(2): 
(: معامالا الثتاا وفق لريقة أليا كرو نتاخ والتجزئة النلفية للمحاوت الثالثة 2جدول )

 بل تع عامةولمقياس مهاتاا التير ر العلمي 

الثتاا بطريقة معامل  المحاوت
 اليا كرو نتاخ

معامل الثتاا بطريقة 
 التجزئة النلفية

 8.7800 8.7177 األول )مهاتع التشكيك في المعل ماا(
 8.3203 8.7907 الثاني )مهاتع التحل ل المنطقي للمعل ماا(

الثالث )مهاتع االعتماد على الش اهد التجريبية 
 8.7787 8.7816 للحكم على المعل ماا(

 8.7088 8.7311 المحاوت )الثتاا العام( جميع
( أعاله أن جميع معامالا الثتاا بطرقتي أليا كرو 2يتضح من نتائج الجدول )

نتاخ والتجزئة النلفية على المحاوت الثالثة ولمقياس مهاتاا التير ر العلمي كاماًل تتراوح 
التير ر (، مما يدل على أن أداع التحث )مقياس مهاتاا 8.7088-8.3203ب ن )

 ليًما  العلمي( تتلل بالثتاا الرب ر بما يحقق أغراض التحث، ويجعل التحل ل اإلحلائي
 ومقب اًل.

 األداع الثانية: اال تتانة 
 ،ليكرا الثنائي صممت التاحثة ا تتانة م جهة لمعلماا العل م وفق مقياس

اللل الثالث لالتاا ممات ة  مست ط وا تخدام تدتج: )أوافق، ال أوافق(؛ للحكم على 
، بح ث تتالءم عتاتاتها ومقاتنة نتائجها بنتائج المقياس المت    لمهاتاا التير ر العلمي

 ( عتاتع ُتمثل أداء69واشتملت اال تتانة على ) مع المحاوت المتضمنة في أداع المقياس،
 :(8تقم )الطالتاا لمهاتاا التير ر العلمي م زعة في ثالثة محاوت، كما في الجدول 
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 (: ت زيع عتاتاا اال تتانة على محاوتها الثالث 8جدول )

 المجم ع أتقام العتاتاا محاوت اال تتانة
 18 18-1 قبل قب لها التشكيك في المعل مة

 0 10-11 للمعل ماا التعل ل المنطقي
 12 69-12 للحكم على المعل ماا الش اهد التجريبيةاالعتماد على 

 69 المجم ع
 صدق اال تتانة:

 اللدق الظاهري لال تتانة-1
 تم التأكد من اللدق الظاهري لال تتانة بعرضها بل تتها األولية على مجم عة

في  وعشرع من المختل ن ،من ق بل خمس معلماا ومشرفاا عل م وُحر  متمن المحكم ن، 
أجله،  (، وذلك للتأكد من قياس ما وضعت من2 تقم المناهج ولرق تدتيس العل م )ملحق

بعض التعديالا  ُأجر يتوض ح صياغة العتاتاا، وفي ض ء ت ج هاا المحكم ن ومدط 
 بحذف بعض العتاتاا، وتعديل اللياغة اللغ ية حتى وصلت األداع إلى ص تتها النهائية.

 صدق االتساق الداخلي لال تتانة-9
بعد التأكد من اللدق الظاهري لال تتانة قامت التاحثة بتطبيقها م دانًيا، ومن 

( معلمة، قامت التاحثة بحساب معامل 68ل بياناا الع نة اال تطالعية المك نة من )خال 
حساب معامل االتتتاط ب ن دتجة كل  إذ تم ،اتتتاط ب ر  ن لمعرفة اللدق الداخلي لألداع

 :(3تقم )ليه كما في الجدول إالتي تنتمي  للمح ت،عتاتع من العتاتاا مع الدتجة الرلية 
االتتتاط ب ن دتجة كل عتاتع من العتاتاا مع الدتجة الرلية للمح ت  (: معامالا3جدول )

 في اال تتانة تنتمي إليه العتاتع ذيال
ول )مهاتع التشكيك في أل ا 

 المعل ماا قبل قب لها(
الثاني )مهاتع التعل ل المنطقي  

 للمعل ماا(
الثالث )االعتماد على الش اهد  

 التجريبية للحكم على المعل ماا(

معامل اتتتاط  العتاتعتقم 
معامل اتتتاط  تقم العتاتع بالمح ت

 معامل اتتتاط بالمح ت تقم العتاتع بالمح ت

1 8.68* 1 8.38** 1 8.37** 
9 8.62** 9 8.03** 9 8.79** 
6 8.32** 6 8.32** 6 8.73** 
2 8.78** 2 8.06** 2 8.86** 
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ول )مهاتع التشكيك في أل ا 
 المعل ماا قبل قب لها(

الثاني )مهاتع التعل ل المنطقي  
 للمعل ماا(

الثالث )االعتماد على الش اهد  
 التجريبية للحكم على المعل ماا(

8 8.92* 8 8.08** 8 8.71** 
3 8.97* 3 8.72** 3 8.80** 
7 8.21** 7 8.83** 7 8.73** 
0 8.83** 0 8.02** 0 8.39** 
2 8.86**   2 8.78** 

18 8.82**   18 8.79** 
    11 8.62* 
    19 8.82** 
    16 8.32** 
    12 8.88** 
اتتتاط معامل 

 **8.29 - **8.09 - **8.70 باال تتانة المح ت

 فأقل. 8.81ت ط الداللة تعني االتتتاط دال إحلائيا عند مس **
 .فأقل 8.88تعني االتتتاط دال إحلائيا عند مست ط الداللة  *

 حلاائيةإجميع معامالا االتتتالاا كانات ذاا داللاة  ( أن  3نالحظ من الجدول )
جميع العتاتاا مرتتطاة بالمحااوت التاي تنتماي إل هاا،  ، وهذا يعني أن  (8081عند مست ط )

 منها. ، وال يمكن حذف أي   انة تتوكذلك المح ت مرتت  باال
 ثتاا اال تتانة:

بعد جمع البياناا من تطب ق اال تتانة على الع نة اال تطالعية المك نة من 
من  ( معلمة، تم حساب معامل الثتاا أليا كرو نتاخ لال تتانة؛ وذلك من أجل التأكد68)

لرل مح ت  را النتائجظه ((SPSSفي البرنامج االحلائي  البياناادخال إثتاتها. وبعد 
 (:7من محاوت اال تتانة كما في الجدول تقم )

 لال تتانة بل تع عامةالثالثة و  حاوت(: معامالا الثتاا وفق لريقة أليا كرو نتاخ للم7جدول )

معامل الثتاا بطريقة اليا  المحاوت
 كرو نتاخ

 8.77 األول )مهاتع التشكيك في المعل ماا قبل قب لها(
 8.02 ع التعل ل المنطقي للمعل ماا(الثاني )مهات 

 8.07 الثالث )االعتماد على الش اهد التجريبية للحكم على المعل ماا(
 8.02 جميع المحاوت )الثتاا العام(
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أفراد  ال تجابااجميع معامالا الثتاا  ( أعاله أن  7من نتائج الجدول ) يتب  ن
(، مما 8.02-8.77ا العام تتراوح ب ن )والثتا ،الع نة اال تطالعية على المحاوت الثالثة

 بما يحقق أغراض التحث، ،أداع التحث )اال تتانة( تتلل بالثتاا الرب ر يدل على أن  
 ويجعل التحل ل اإلحلائي  ليًما ومقب اًل.

 األ ال ب اإلحلائية:
مت لتحق ق أهداف التحث وتحل ل البياناا، واإلجابة على تساؤالا التحث  ا ُتخد 

 : اآلتيةاإلحلائية  األ ال ب
التحث  الترراتاا والنسب المئ ية: ل صل أفراد التحث وتحديد مدط ا تجابتهم لمحاوت -1

 ونسب هذه اال تجاباا.
المت  طاا الحسابية: لحساب مت    دتجاا ا تجاباا أفراد التحث على فقراا  -9

التحث،  المقياس واال تتانة، ولمعرفة مدط تمركز ا تجاباا أفراد الع نة على أدواا
معرفة تأي ع نة التحث بل تع إجمالية عن لريق حساب المت    إضافة إلى 

 الحسابي العام.
 التحثع نة ا تجاباا أفراد و االنحرافاا المعياتية: للتعرف على مدط تشتت دتجاا  -6

 المقياس.  ليقراا
 معامل أليا كرو نتاخ: للتأكد من ثتاا المقياس واال تتانة. -2
 اب معامل الثتاا للمقياس )بطريقة التجزئة النلفية(. معادلة   برمان: لحس -8
األدواا وبن دها  معامل اتتتاط ب ر  ن: لحساب صدق االتساق الداخلي لمحاوت -3

 لمقياس واال تتانة(.ابالدتجة الرلية )
 ليقراا المقياس. والتم  ز معامالا اللع بة والتم  ز: لحساب معامالا اللع بة  -7

 إجراءاا التحث:
 اتتعت التاحثة ،هاء من إعداد أدواا التحث والتأكد من صدقها وثتاتهابعد االنت

 لتطب ق أدواا التحث: اآلتيةالخط اا 
 زعت ف( لالتة، 376عددهن )و أداع التحث األولى المقياس على ع نة التحث  ُلت ق ت -1

 زياتع التاحثة لمداتس ع نة التحث. في أثناءعل هن األداع 
؛ ( معلمة08اال تتانة على ع نة من التحث مك نة من ) أداع التحث الثانية ُلت ق ت -9

مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    لمهاتاا التير ر العلمي في لقياس 
 .مادع العل م

 لمعالجة ((SPSSا تخدمت التاحثة حزمة البرامج اإلحلائية للعل م االجتماعية  -6
 البياناا إحلائًيا واإلجابة على تساؤالا التحث.
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، ومن ثم كتابة ذاا العالقةبة النتائج وتحل لها وتيس رها وتبطها بنتائج الدتا اا كتا -2
 بما في ذلك أهم الت صياا والمقترحاا. ةالنهائي بل تته التحث

 نتائج التحث ومناقشتها:
 أواًل: نتائج إجابة  ؤال التحث الرئيس ومناقشتها:

اللل الثالث  لإلجابة على السؤال الرئيس: ما مست ط ممات ة لالتاا
 الترراتاا، والنسب المئ ية،خدمت ا تُ  المت   ، لمهاتاا التير ر العلمي في مادع العل م؟

محاوت مقياس مهاتاا التير ر العلمي واالنحراف المعياتي لوالمت    الحسابي، 
 (2( بالنستة للمقياس، والجدول )0الجدول ) واال تتانة بل تع عامة، وُيمث  ل ذلك في

 :لال تتانة )تأي المعلماا(بالنستة 
االنحراف المعياتي المت    الحسابي و و الترراتاا والنسب المئ ية  :(0جدول )

 (376بل تع عامة )ن= محاوت مقياس مهاتاا التير ر العلميل

 المحاوت م

الترراتاا 
والنسب 
المئ ية 
لإلجاباا 
 اللحيحة

الترراتاا 
والنسب المئ ية 

لإلجاباا 
 الخالئة

المت    
 سابيالح

االنحراف 
 المعياتي 

عدد 
فقراا 
 المح ت

الترت ب 
حسب 
أعلى 
نستة 
 مئ ية 

مهاتع التشاكيك فاي المعل مااا  1
 قبل قب لها.

2727 * 
71% 

1266** 
92% 701 8.13 18 1 

مهااااااااااتع التعل ااااااااال المنطقاااااااااي  9
 للمعل ماا.

9829 
92% 

3987 
71% 600 8.16 16 6 

6 
مهاااتع االعتماااد علااى الشاا اهد 

لحكاااااااااام علااااااااااى التجريبيااااااااااة ل
 المعل ماا.

1723 
69% 

6360 
30% 903 8.99 0 9 

المت    الحسابي العام لجميع 
 المهاتاا

2808 
2608% 

11770 
8308% 1608 8.18 61 _ 

 . جمالي عدد ا تجاباا الطالتاا اللحيحة ليقراا المح ت كاماًل إ*  
  .جمالي عدد ا تجاباا الطالتاا الخالئة ليقراا المح ت كاماًل إ** 

لجميع أن  المت    الحسابي العام لممات ة الطالتاا  (0الحظ من الجدول )يُ 
انحراف ب( وهي عدد فقراا المقياس، 61( من أصل )1608مهاتاا المقياس كاماًل وصل )

تقع في  النستة هوهذ ،(%2608)، أي: بنستة ممات ة تعادل (8.18)مقداته معياتي 
عُتم د للحكم على مست ط ممات ة وه  المعيات الذي ا ،(%88> - %98)المدط 

أن  مست ط ممات ة لالتاا اللل ويدل ذلك على  ،الطالتاا لمهاتاا التير ر العلمي
الثالث المت    لمهاتاا التير ر العلمي في مادع العل م يعد  منخيًضا. وي ضح الر م 
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التير ر  ( النستة المئ ية التي حللت عل ها كل مهاتع من مهاتاا1البياني في الشكل )
 العلمي حسب نتائج المقياس.

 
 (: النسب المئ ية لممات ة الطالتاا لمهاتاا التير ر العلمي1الشكل )

مح ت واالنحراف المعياتي لرل  والمت    الحسابيترراتاا والنسب المئ ية ال :(2جدول )
 (08ة )ن=عام بل تع من المحاوت ولال تتانة

 . لماا ليقراا المح ت كاماًل جمالي عدد ا تجاباا م افقة المعإ*  
 .جمالي عدد ا تجاباا عدم م افقة المعلماا ليقراا المح ت كاماًل إ** 

ُظ من الجدول ) المت    الحسابي  ( وه  يمث  ل تأي المعلماا أن  2في ح ن ُيلح 
( من 9906محاوت اال تتانة كاملة وصل )لجميع  العام ال تجاباا المعلماا بالم افقة

أي: بنستة (، 8.82)مقداته  انحراف معياتي بي عدد عتاتاا اال تتانة، (، وه69أصل )

 المحاوت م
 والنسب الترراتاا

ال تجاباا  المئ ية
 المعلماا بالم افقة

 والنسب الترراتاا
المئ ية ال تجاباا 

بعدم  المعلماا
 الم افقة

 
 

المت    
 الحسابي

االنحراف 
 المعياتي 

 
عدد فقراا 

 المح ت

 
الترت ب 

حسب أعلى 
 نستة مئ ية 

مهاتع التشكيك في  1
 المعل ماا قبل قب لها.

889* 
36 % 

920** 
67% 306 8.98 18 6 

التعل ل المنطقي  مهاتع 9
 للمعل ماا.

821 
08% 

22 
18% 300 8.12 0 1 

6 
مهاتع االعتماد على الش اهد 

التجريبية للحكم على 
 المعل ماا.

729 
33% 

670 
62% 209 8.11 12 9 

المت    الحسابي العام لجميع 
 المهاتاا

1708 
3207% 

778 
6806% 9906 8.82 69 _ 
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وه  المعيات  ،(%78> - %88)تقع في المدط  النستة هوهذ، (%3207)م افقة تعادل 
ويدل ذلك على  ،الذي اعُتم د للحكم على مست ط ممات ة الطالتاا لمهاتاا التير ر العلمي

المت    لمهاتاا التير ر العلمي في مادع مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث  أن  
( النستة 1العل م يعد  عالًيا من وجهة نظر معلماتهن، ويب   ن الر م البياني في الشكل )

المئ ية التي حللت عل ها كل مهاتع من مهاتاا التير ر العلمي حسب نتائج اال تتانة، 
 .وهذه النتيجة تختلل عن نتائج المقياس

 
ب المئ ية لممات ة الطالتاا لمهاتاا التير ر العلمي من وجهة نظر (: النس9الشكل )

 معلماتهن
( مست ط ممات ة الطالتاا لمهاتاا التير ر العلمي 2( و )0كما يظهر الجدوالن )

( 2(، و)0لرل   مح ت من محاوت المقياس واال تتانة على الت الي. وبالنظر إلى الجدول )
 يمكن مالحظة ما يلي:

 في  ، جاءمهاتع التشكيك في المعل ماا قبل قب لها ل الذي ُيمث  لالمح ت األو
( من 701بالمرتتة األولى بمت    حسابي مقداته ) (0كما في الجدول )المقياس 

، أي: ما (8.13)مقداته انحراف معياتي ب (، وهي عدد فقراا المح ت،18أصل )
 هوهذ ا المح ت األول،من الممات ة الرلية العامة للطالتاا على فقرا (%71)يعادل 
 مست ط ممات ة ويدل  ذلك على أن   ،(%78> - %88)تقع في المدط  النستة

يعد  عاليًا. في ح ن جاءا  مهاتع التشكيك في المعل ماا قبل قب لهال الطالتاا
( من 306بمت    حسابي مقداته )( 2كما في الجدول ) بالمرتتة الثالثة في اال تتانة

أي:  ،(8.98)مقداته انحراف معياتي بعتاتاا المح ت األول،  (، وهي عدد18أصل )
، من اال تجابة الرلية العامة للمعلماا على عتاتاا المح ت األول (%36)ما يعادل 
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 ممات ةمست ط  ذلك على أن   ويدل   ،(%78> - %88)ه النستة تقع في المدط وهذ
يعد  جهة نظر المعلماا مهاتع التشكيك في المعل ماا قبل قب لها من و لالطالتاا 

 .ًيا. وهذا يتيق مع نتائج المقياسعال
 جاء في المقياس مهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا المح ت الثاني الذي يمثل ،

( 16( من أصل )600بمت    حسابي مقداته ) (0كما في الجدول ) بالمرتتة الثالثة
 (%92)أي: ما يعادل ، (8.16)مقداته انحراف معياتي ب وهي عدد فقراا المح ت،

ه النستة تقع في وهذ، من الممات ة الرلية العامة للطالتاا على فقراا المح ت الثاني
مهاتع ل الطالتااممات ة  مست ط  ويدل  ذلك على أن   ،(%88> - %98)المدط 

يعد  منخيًضا. في ح ن جاءا مهاتع التعل ل المنطقي  التعل ل المنطقي للمعل ماا
( من 300بمت    حسابي مقداته ) (2كما في الجدول ) ى في اال تتانةبالمرتتة األول

أي:  ،(8.12) مقداته انحراف معياتي ب( وهي عدد عتاتاا المح ت الثاني، 0أصل )
 من اال تجابة الرلية العامة للمعلماا على عتاتاا المح ت الثاني، (%08)ما يعادل 

مست ط  ذلك على أن   ويدل   ،(%188> - %78)تقع في المدط  النستة هوهذ
 يعد   مهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا من وجهة نظر المعلماالالطالتاا  ممات ة

 وهذا يختلل كث رًا عن نتائج المقياس. ًيا جًدا،عال
 مهاتع االعتماد على الش اهد التجريبية للحكم على المح ت الثالث الذي ُيمث ل 

بمت    حسابي  (،0كما في الجدول ) لثانيةبالمرتتة ا ، جاء في المقياسالمعل ماا
مقداته انحراف معياتي ب ( وهي عدد فقراا المح ت،0( من أصل )903مقداته )

من الممات ة الرلية العامة للطالتاا على فقراا  (%69)، أي: ما يعادل (8.99)
 ويدل  ذلك على أن  ( %88> - %98)ه النستة تقع في المدط وهذ ،المح ت الثالث

مهاتع االعتماد على الش اهد التجريبية للحكم على ل الطالتاا ط ممات ةمست  
في اال تتانة كما في  يعد  منخيًضا، كما جاءا هذه المهاتع بالمرتتة الثانية المعل ماا
(، وهي عدد عتاتاا 12( من أصل )209بمت    حسابي مقداته ) (2الجدول )
من اال تجابة  (%33)ما يعادل أي:  ،(8.11)مقداته انحراف معياتي بالمح ت، 

ه النستة تقع في المدط وهذالرلية العامة للمعلماا على عتاتاا المح ت الثالث، 
مهاتع االعتماد لالطالتاا  ممات ةمست ط  ذلك على أن   ويدل   ،(78%> - 88%)

 .اعاليً يعد  على الش اهد التجريبية للحكم على المعل ماا من وجهة نظر المعلماا 
  يختلل مع نتائج المقياس.وهذا 

وبمقاتنة نتائج المقياس بنتائج اال تتانة، يتب  ن أن  نتيجت هما اتيقتا على أن  
التشكيك )المح ت األول( كان عالًيا، في ح ن تتاينت  مست ط ممات ة الطالتاا لمهاتع



 ....بمنطقة الرياض  لوم لدى طالبات الصف الثالث المتوسطمهارات التفكير العلمي في مادة الع

 د/  علي بن أحمد بن صالح الراشد  القحطاني بن علي سعيد بنت نورة أ/
  .أ

 -88- 

ا تخدام نتيجتاهما بالنستة لمست ط ممات ة مهاتتي التعل ل المنطقي )المح ت الثاني(، و 
الش اهد التجريبية )المح ت الثالث(، إذ جاءا منخيضة على المقياس وعالية في 

 ويمكناال تتانة 
 تيس ر ذلك بما يلي:

مهاتع التشكيك في المعل ماا قبل قب لها يمكن مالحظتها عن لريق  ل ك  أن   -
في اال تتانة متيقة، مع ا تجاباا  ا تجاباا معلماا العل م الطالتاا؛ لذا جاءا

الطالتاا في المقياس المتعلق بالمح ت األول )مهاتع التشكيك في المعل ماا قبل 
 .قب لها(

مهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا يمكن مالحظتها من خالل ممات ة الطالتاا  أن    -
 ًرا عن في اال تتانة مختلية كث ا تجاباا معلماا العل ملها؛ إال أنها جاءا 

ا تجاباا الطالتاا في المقياس المتعلق بالمح ت الثاني )مهاتع التعل ل المنطقي 
الحكم على عتاتاا اال تتانة في  للمعل ماا(، وقد يع د ذلك إلى ذاتية المعلماا

لمهاتع التعل ل المنطقي  ممات ة لالتاتهن اليعلية مست ط ل هنتقدير وتأث ر ذلك في 
 .للمعل ماا

العتماد على الش اهد التجريبية للحكم على المعل ماا يمكن مالحظتها مهاتع ا أن   -
أيضًا عن لريق  ل ك الطالتاا؛ لذا جاء تأي المعلماا في مست ط ممات ة 
لالتاتهن لهذه المهاتع قريب من مست ط ممات ة الطالتاا اليعلي على المقياس، وقد 

ع االعتماد على الش اهد يع د االختالف ب ن النتيجت ن في المح ت الثالث )مهات 
ممات ة  في تقدير مست ط  غة المعلماامتالالتجريبية للحكم على المعل ماا( إلى 

 لالتاتهن اليعلية في الب ئة اللفية لمهاتاا التير ر العلمي.
 مست ط ممات ة الطالتاا لمهاتاا التير ر العلمي على برهان خ ر ال اقع ويتقى

 لالتاا اللل الثالث مت   ؛ من عش ائية ى ع نةب ا طة تطب ق المقياس عل لديهن،
ل  عل ها النتائج التي من دقة المقياس أكثر نتائج تعد   إذ  تحديد في اال تتانة من ُحل 

 مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    لمهاتاا التير ر العلمي في مادع العل م.
ل  عل ها التي النتيجة أن   كما الطالتاا  أظهرا أن مست ط ممات ة يالمقياس والت من ُحل 

ذاا  الدتا اا لنتائج األقرب أن ها كما لل اقع، لمهاتاا التير ر العلمي منخيضة هي أقرب
اال تتانة، وهذه النتيجة تتيق مع  نتائج من ودقة ملداقية أكثر يجعلها مما العالقة؛

ت ط ممات ة مسضعل ( التي أظهرا 9882والزغ بي ) ،(9888نتائج دتا ة المجبر )
 .مهاتاا التير ر العلميب لالطال
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وقد يعزط انخياض مست ط ممات ة الطالتاا لمهاتاا التير ر العلمي في مادع 
العل م التي أظهرتها نتائج المقياس على الرغم من تط ت مناهج العل م، إلى األ تاب 

 التالية أو أحدها: 
هة للطا - لتاا، التي ُتسهم في تنمية مهاتاا قلة البرامج التعليمية والتدتيبية الم ج 

 ,Orion & Kali)أوتي ن وكالي التير ر العلمي لديهن، وه  ما تؤك  ده دتا ة 

 The Roc"التي أظهرا نتائجها األثر اإليجابي للبرنامج التعليمي ، (2005

Cycle "في مادع عل م األتض لدط الطالب األ ا ية المياهيم فهم تط ير على ،
الطالتاا المدتباا على مهاتاا التعلم أن   (9882السعدي ) دتا ةج كما أظهرا نتائ

تي قن على نظ راتهن من الطالتاا غ ر المدتباا على مهاتاا التعلم قد  ،التعاوني
 التي أظهرا (9880همام ) . وأيًضا دتا ةالعلمي التعاوني في اختتات التير ر

 ،الرمب  تر عبرتع التعلم الخما ية دو نتائجها أن  الطالب الذين ا ُتخدم في تدتيسهم 
التي  (9880) إبراهيم اتتيع تحل لهم في اختتات التير ر العلمي، وكذلك دتا ة

 أظهرا وج د فروق دالة إحلائًيا للالح الطالب الذين ا ُتخدم في تدتيسهم دوتع
تدتيس العل م الطبيعية في  يف Bybeeبايبي  نم ذج حسب (E's5) التعلم المعدلة

 لديهم.  مهاتاا التير ر العلمي تنمية
عدم ممات ة بعض المعلماا للترامل والرب  ب ن المعاتف في مادع العل م وب ن العل م  -

الم اد الدتا ية، وأهمية ذلك في تقديم معاتف وخبراا متراملة مرتتطة بال اقع،  وبقية
فة باالعتماد وهذا بدوته يزيد من الدافعية لديهن، ومن ث م  تر ين ص تع جديدع للمعر 

فعالية  ( التي أظهرا9882الحدابي والجاجي )على التجربة، وه  ما تؤكده دتا ة 
 اا التير ر العلمي لدط الطالتاا.المنهج التراملي في تنمية مهات 

  ء ت ظيف بعض المعلماا لنظرياا التعلم ولرق التدتيس الحديثة، التي لها  -
ط الطالتاا، وه  ما تؤكده دتا ة بن لد فاعلية في تنمية مهاتاا التير ر العلمي

لت نتائجها إلى أن9811 لمان )  فاعلٌ  أثر لها تريز كان نظرية ا تخدام ( التي ت ص 
فقد  (9882العلمي. أم ا دتا ة السعدي ) عملياا التير ر تنمية العديد من في

 ن أن  . في حتياعل ب ن لريقة التدتيس والقدتع على التير ر العلميأظهرا أن  هناك 
 الااحا  بي البرنامج ال تخدام إيجابي الأثر أظهرا وج د ( 9811بن حامد )دتا ة ا

power point وحدع الض ء لمقرت الي زياء على تنمية مهاتاا التير ر  تدتيس في
فاعلية التدتيس بأنشطة  (9816العمراني والخزاعي ) ، كما أظهرا دتا ةالعلمي
لدط الطلتة، وكذلك دتا ة أب  مي  تير ر العلميا المتعددع في تنمية الاالذكاء

( التي أظهرا وج د أثر إيجابي ال تخدام ا تراتيج تي العلل الذهني، 9819)
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والمنظم المتقدم في تدتيس العل م على تنمية مهاتاا التير ر العلمي لدط الطلتة. 
 ملالتع ب ئةكل من  أثر( فقد أظهرا نتائجها 9818وأخ ًرا دتا ة المط ري )

 مادع في ميلالع التير رهاتاا م تنمية ىلع المعرفي اإليجابي واأل ل باإللرتروني، 
. وجميع ما  بق من دتا اا تختلل عن دتا ة الثان ية ةلالمرح بلال لدط األحياء

التي أظهرا نتائجها عدم وج د  (Remigio & et, 2014)تيميج   وآخرون 
 Analogyتدتيسهم التعلم بالتشبيه فرق كب ر للالح الطالب الذين ا ُتخدم في 

 لديهم. مهاتاا التير ر العلمي في تنمية)تشبيه حالة بحالة( 
عمق اليج ع ب ن اليهم والممات ة لمهاتاا التير ر العلمي لدط بعض المعلماا، وه   -

 التي أظهرا (Angeli & Valanide, 2008) وفاالنايد دتا ة أنج ليما تؤكده 
 كما العلمي، والتير ر العلمي التحق ق لطبيعة السليم اليهم إلى ييتقرون  المعلم ن أن  

 مثل بهم، الخاصة والتيس راا المالحظاا ب ن بسه لة التيريق يستطيع ن  ال أن هم
  .والتنبؤاا األدلة على القائمة اليرضياا والحجج

 مست ط الرياءع الذاتية لدط المعلماا، ومست اهن التعليمي وكالهما له تأث ر على -
تنمية مهاتاا التير ر العلمي لدط لالتاتهن، وه  ما تؤك  ده دتا ة المساع د 

وج د معامل اتتتاط إيجابي ب ن التير ر العلمي والرياءع ( التي أظهرا 9811)
لالالح الطلباة األعلى  الذاتية، كما أظهرا وج د فروق في مست ط التير ر العلمي

 أشاتا إلى أن  التي ( 9883) وآخرون  ي القادت ، وكذلك دتا ة في السنة الدتا ية
 .بتير ر علمي أعلى ون المست ط الدتا ي األعلى يتم ز لالب 

من الطالتاا  إن  اكتساب مهاتاا التير ر العلمي، تتطلب وتعتقد التاحثة
ممات تها ب ا طة األنشطة اللفية والالصفية، والخض ع للدوتاا والبرامج التعليمية، 

ي تنمية مهاتاا التير ر العلمي لديهن، وهذا بدوته يتطلب من التي ُتسهم بياعلية ف
المعلماا ت ظيف النظرياا واال تراتيجياا الحديثة عند التخطي  للمنهج، وهذا يحتاج 

ط إلى عزوف مما وجهًدا؛ منهن وقًتا المعلماا عن ت ظييها أو ت ظييها  من الرث ر أد 
 .ت ة الطالتاا لمهاتاا التير ر العلميبل تع غ ر فاعلة، وبالتالي انخياض مست ط مما

ومن اإلجحاف الحكم على أداء المعلماا بالقل ت، فربما يع د ذلك إلى عدم فاعلية بعض 
الدوتاا التدتيبية التي تخضع لها المعلماا والتي تتلل بأنها نظرية تيتقد للجانب 

 التطبيقي، والتي تؤثر بدوتها على تدني مست ط أداء المعلماا. 
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 ومناقشتها: األول السؤال اليرعي إجابة نتائج: نًياثا
 ما مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت   : لإلجابة على السؤال األول 

 النسبو خدمت الترراتاا، ا تُ  لمهاتع التشكيك في المعل ماا قبل قب لها في مادع العل م؟
 )فقراا/عتاتاا( من /عتاتع()فقرعواالنحراف المعياتي لرل  ، والمت    الحسابي،المئ ية

 للمقياس، بالنستة( 18) في الجدول ذلك وُيمث  ل بل تع عامة،المح ت األول وللمح ت 
 (:المعلماا تأي) لال تتانة بالنستة( 11)والجدول

االنحراف المعياتي إلجاباا المت    الحسابي و النسب المئ ية و و  الترراتاا :(18جدول )
 بل تع عامةالمح ت األول وللمح ت  فقراامن  فقرعلرل  (376)ن= الطالتاا

 تقم
 اليقرع 

الترراتاا والنسب المئ ية 
 لإلجاباا اللحيحة

الترراتاا والنسب المئ ية لإلجاباا 
 الخالئة

 
المت    
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياتي 

الترت ب حسب 
أعلى نستة 

 مئ ية

1 322* 
23.2% 

92** 
6.3% 203 8.12 1 

9 262 
32.8% 

962 
68.8% 308 8.20 0 

6 823 
00.3% 

77 
11.2% 002 8.69 9 

2 267 
32.2% 

963 
68.1% 308 8.20 7 

8 862 
08.1% 

162 
12.2% 0 8.28 2 

3 273 
78.7% 

127 
92.6% 701 8.23 8 

7 261 
32% 

929 
63% 302 8.20 2 

0 282 
37.8% 

912 
69.8% 300 8.27 3 

2 918 
61.2% 

280 
30.1% 609 8.27 18 

18 833 
02.1% 

187 
18.2% 002 8.67 6 

المت    الحسابي 
 العام

2727 
71% 

1266 
92% 701 8.13 - 

  .جمالي عدد ا تجاباا الطالتاا اللحيحة ليقراا المح ت كاماًل إ*  
 .جمالي عدد ا تجاباا الطالتاا الخالئة ليقراا المح ت كاماًل إ** 
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 تجاباا االنحراف المعياتي الو المت    الحسابي النسب المئ ية و و الترراتاا : (11جدول )
 ةعام بل تعاألول وللمح ت  المح تعتاتاا من عتاتع  لرل   ( 08المعلماا )ن=

 ااالعتات  م

 الترراتاا
 المئ ية والنسب

ال تجاباا 
المعلماا 
 بالم افقة

 والنسب الترراتاا
 المئ ية

ال تجاباا 
المعلماا بعدم 

 الم افقة

 
 

المت    
 الحسابي

االنحراف 
 ي المعيات 

الترت ب 
حسب 
أعلى 
نستة 
 مئ ية

1 
تقبل لالتاتي المعل مة الجديدع 

إذا كن متأكداا من أنها 
 صحيحة.

72* 
29.8% 

3** 
7.8% 206 8.97 1 

تسأل لالتاتي عن كل ما  9
 تسمعنه وترينه.

80 
79.8% 

99 
97.8% 706 8.28 2 

6 
تتخذ لالتاتي قراتاتهن بعد 

التحث عن المعل ماا في كل 
 متاحة لهن.الملادت ال

31 
73.6% 

12 
96.0% 703 8.26 6 

2 
ترغب لالتاتي في معرفة أ تاب 

اتخاذ تلرف مع ن لدط 
 اآلخرين.

71 
00.0% 

2 
11.6% 002 8.69 9 

8 
تقبل لالتاتي تيس راا الناس 

معرفة  بعدلم قف مع ن 
 األ تاب أو المبرتاا.

86 
33.6% 

97 
66.0% 303 8.20 8 

اء بآت  لع بةتقتنع لالتاتي ب 3
 واقتراحاا اآلخرين.

26 
86.0% 

67 
23.6% 802 8.88 0 

7 
لالتاتي القدتع على التم  ز  لدط

ب ن المعل ماا اللحيحة 
 والخالئة.

67 
23.6% 

26 
86.0% 203 8.88 2 

تأخذ لالتاتي وقًتا كافًيا قبل  0
 اتخاذ القرات.

86 
33.6% 

97 
66.0% 303 8.20 3 

2 
ت افق لالتاتي في أغلب ال 

ن مع ما تيرر به األحيا
 المجم عة من ح لهن.

3 
7.8% 

72 
29.8% 800 8.97 18 

تهتم لالتاتي بدقة ملادت  18
 المعل ماا التي يحللن عل ها.

23 
87.8% 

62 
29.8% 800 8.88 7 

 889 المت    الحسابي العام
36 % 

920 
67 % 306 8.98 - 

 . ماًل جمالي عدد ا تجاباا م افقة المعلماا ليقراا المح ت كاإ*  
 .جمالي عدد ا تجاباا عدم م افقة المعلماا ليقراا المح ت كاماًل إ** 
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( مست ط ممات ة الطالتاا لمهاتاا التشكيك في 11( و)18ي ضح الجدوالن )
المعل ماا قبل قب لها. وبالنظر إل هما، يمكن مالحظة أعلى نسبت ن لليقراا والعتاتاا، 

 ي:وأدنى نسبت ن لليقراا والعتاتاا كما يل
 ( 1اليقرع تقم) ( وهي"18من الجدول ،) متأكدع كنت إذا إال المعل مة أتفض ما غالًتا 

 (،18( من أصل )203مت    حسابي مقداته )بالمرتتة األولى ب صحيحة"، جاءا أن ها
قع في توهذه النستة ، (%23.2)أي: بنستة تعادل  (،8.12)مقداته انحراف معياتي ب

 يرفضن وبنستة عالية جًدا الطالتاا ذلك على أن   ويدل ،(%188> - %78المدط )
في  (1العتاتع تقم )كما جاءا  .صحيحة لم يكن متأكداا من أن ها إذا المعل مة

متأكداا من أنها  وهي )تقبل لالتاتي المعل مة الجديدع إذا كن   (،11الجدول )
انحراف (، ب18( من أصل )206بمت    حسابي مقداته ) بالمرتتة األولى صحيحة(

ه النستة تقع في المدط وهذ ،(%29.8)، أي: بنستة تعادل (8.97) مقداته معياتي 
 عالية جًدا، ال يقبلن ، ويدل  ذلك على أن  الطالتاا، وبنستة(188%> - 78%)

صحيحة، وذلك من وجهة نظر  أن ها من متأكداا كن   إذا الجديدع إال المعل مة
 .المعلماا

 ( 6اليقرع تقم) اتخذ قراتاتي بعد التحث عن المعل ماا في كل  (، وهي"18ول )من الجد
( من أصل 002بمت    حسابي مقداته )بالمرتتة الثانية الملادت المتاحة لي"، جاءا 

ه النستة وهذ ،(%00.3)أي: بنستة تعادل  (،8.69) مقداته انحراف معياتي (، ب18)
 الطالتااممات ة  ط مست ذلك على أن   ويدل   ،(%188> - %78قع في المدط )ت

التحث عن المعل ماا في كل الملادت المتاحة لهن قبل اتخاذ قراتاتهن جاء عالًيا 
 معرفة في لالتاتي ترغبوهي ) (،11في الجدول ) (2العتاتع تقم )كما جاءا  .جًدا

الثانية بمت    حسابي مقداته بالمرتتة ، (اآلخرين لدط مع ن تلرف اتخاذ أ تاب
 ،(%0000)أي: بنستة تعادل  (،8.97انحراف معياتي )(، ب18( من أصل )002)

، ويدل ذلك على أن  الطالتاا، (%188> - %78)ه النستة تقع في المدط وهذ
عالية جًدا، يرغبن في معرفة أ تاب اتخاذ تلرف مع ن لدط اآلخرين وذلك  وبنستة

 .من وجهة نظر المعلماا
 ( 9اليقرع تقم )( وهي"18من الجدول ،)  كث ًرا عن األشياء التي أتاها وأ معها"، أ أل

انحراف (، ب18( من أصل)308بمت    حسابي مقداته ) ما قبل األخ رعبالمرتتة جاءا 
قع في المدط ه النستة توهذ ،(%32.8)أي: بنستة تعادل  (،8.20) مقداته معياتي 

ما  ممات ة الطالتاا للسؤال عن كل    مست ط  ذلك على أن   ويدل   ،(78%> - 88%)
 لدطوهي ) (،11في الجدول ) (7العتاتع تقم )كما جاءا  .اعاليً تراه وتسمعه جاء 

ما قبل بالمرتتة والخالئة(،  اللحيحة المعل ماا ب ن التم  ز على القدتع لالتاتي
مقداته انحراف معياتي (، ب18( من أصل )203بمت    حسابي مقداته ) األخ رع
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 - %98)ه النستة تقع في المدط وهذ ،(%23.6)أي: بنستة تعادل  (،8.88)
منخيضة، قادتاا على التم  ز ب ن  ، ويدل  ذلك على أن  الطالتاا، وبنستة(88%>

 .المعل ماا اللحيحة والخالئة وذلك من وجهة نظر المعلماا
 ( 2اليقرع تقم )( وهي"18من الجدول ،)  في أغلب األحيان أوافق مع ما تيرر به

( من أصل 600بمت    حسابي مقداته )األخ رع بالمرتتة  المجم عة من ح لي"، جاءا
ذه النستة وه، (%61.2)أي: بنستة تعادل (، 8.27) مقداته انحراف معياتي (، ب18)
الطالتاا ي افقن بنستة  ذلك على أن   ويدل   ،(%88> - %98قع في المدط )ت

في الجدول  (2العتاتع تقم )كما جاءا  .منخيضة مع ما تيرر به المجم عة من ح لها
 من المجم عة به تيرر ما مع األحيان أغلب في لالتاتي ت افق الوهي ) (11)

انحراف (، ب18( من أصل )800األخ رع بمت    حسابي مقداته ) بالمرتتة (ح لهن
ه النستة تقع في المدط وهذ(، %708أي: بنستة تعادل ) ،(8.97) مقداته معياتي 

منخيضة جًدا، ال ي افقن مع  الطالتاا، وبنستة، ويدل  ذلك على أن  (98%> - 8%)
 ما تيرر به المجم عة من ح لهن وذلك من وجهة نظر المعلماا. 

ت ط مسويمكن عزو االتياق في نتائج كال األدات ن؛ ح ث أظهرا النتائج أن  
لها في مادع مهاتع التشكيك في المعل ماا قبل قب  ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    ل

ي مهاتع التشكيك ف إلى عدع أ تاب، إضافة إلى ما ذكر  ابًقا بأن   (عالية) مالعل  
وهي:علي، المعل ماا قبل قب لها تعد  مهاتع يمكن مالحظتها عن لريق  ل ك الطالتاا الي  

فيما يتعلق بمح ت التشكيك في  %05نستة التخم ن عالية جًدا تلل إلى  -
  تاا لهذه المهاتع.لطالا ممات ة مست ط  يؤثر علىمما المعل ماا، 

 العقلينضج الخلائص الطالتاا في المرحلة المت  طة من جهة اال تقاللية و  -
، التي تؤثر بدوتها على مست ط ممات ة الطالتاا لمهاتاا لقيم والسل كيااا تط تو 

قبل قب لها بل تع  التير ر العلمي بل تع عامة ومهاتع التشكيك في المعل ماا
 خاصة.

العل م المط تع في تنمية مهاتع التشكيك في المعل ماا قبل قب لها فاعلية مناهج  -
العل م  تدتيس فلسية تق م ومهاتاا التير ر العلمي بل تع عامة لدط الطالتاا، ح ث

 والتي العقلية الطالتاا للتير ر وبقدتاا العلمي باأل ل ب االهتمام على المط تع
   لك وآخرون ما تؤك  ده دتا ة وه   .الحياع مشكالا لم اجهة تؤهلن أن ييترض

Silk & et, 2009)) عداد المناهج الدتا ية إيجابي إل التي أظهرا أن  هناك أثر
 .يلمهاتاا التير ر العلمعلى اكتساب الطلتة 

 ,Hussin & Iskandarحس ن وا كندت واتيقت نتيجة هذا السؤال مع نتائج

لدط  Hurttد ه تا عن الشك صياا من فق  خمسالتي أظهرا وج د (، (2013
 .صياا الشك المهني تختلل باختالف الثقافة والب ئة أن   إلىالطالب، كما أشاتا 
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 ومناقشتها: اليرعي الثاني السؤال إجابة نتائج: ثالًثا
ما مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    : لإلجابة على السؤال الثاني

، النسب المئ يةو خدمت الترراتاا، ا تُ العل م؟ لمهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا في مادع 
المح ت  )فقراا/عتاتاا( من )فقرع/عتاتع( لرل    واالنحراف المعياتي والمت    الحسابي، 

 للمقياس، بالنستة (19) في الجدول ذلك ويمثل بل تع عامة،وللمح ت  الثاني،
 (:المعلماا تأي) لال تتانة بالنستة( 16)والجدول

واالنحراف المعياتي إلجاباا والمت    الحسابي النسب المئ ية و راتاا التر: (19جدول )
 ةعام بل تعالمح ت الثاني وللمح ت  فقراامن  فقرعلرل  (376)ن= الطالتاا

الترراتاا والنسب المئ ية  تقم اليقرع
 لإلجاباا اللحيحة

الترراتاا والنسب المئ ية 
 لإلجاباا الخالئة

المت    
 الحسابي

االنحراف 
 عياتي الم

الترت ب حسب أعلى 
 نستة مئ ية

11 608* 
83.8% 

926** 
26.8% 706 8.88 9 

19 282 
38% 

932 
28% 700 8.22 1 

16 192 
10.2% 

822 
01.3% 902 8.62 0 

12 09 
19.9% 

821 
07.0% 103 8.66 16 

18 110 
17.8% 

888 
09.8% 906 8.60 2 

13 960 
68.2% 

268 
32.3% 203 8.20 8 

17 113 
17.9% 

887 
09.0% 909 8.60 18 

10 22 
12.7% 

872 
08.6% 102 8.68 11 

12 03 
19.0% 

807 
07.9% 107 8.66 19 

98 966 
62.3% 

228 
38.2% 208 8.20 3 

91 926 
63.1% 

268 
36.2% 207 8.20 6 

99 962 
68.8% 

262 
32.8% 203 8.20 2 

96 108 
93.7% 

226 
76.6% 608 8.22 7 

المت    
الحسابي 

 العام
9829 

92% 
3987 

71% 600 8.16 - 

 .جمالي عدد ا تجاباا الطالتاا اللحيحة ليقراا المح ت كاماًل إ*  
 .جمالي عدد ا تجاباا الطالتاا الخالئة ليقراا المح ت كاماًل إ** 
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 تجاباا ال واالنحراف المعياتي  والمت    الحسابي النسب المئ يةو الترراتاا : (16جدول )
 ةعام بل تعوللمح ت  الثاني المح تعتاتاا من عتاتع لرل ( 08المعلماا )ن=

 . جمالي عدد ا تجاباا م افقة المعلماا ليقراا المح ت كاماًل إ*  
 .جمالي عدد ا تجاباا عدم م افقة المعلماا ليقراا المح ت كاماًل إ** 

 
 

 ااالعتات  م

 الترراتاا
 والنسب
 المئ ية

ال تجاباا 
المعلماا 
 بالم افقة

 الترراتاا
 والنسب
 المئ ية

ال تجاباا 
المعلماا 

بعدم 
 الم افقة

المت    
 الحسابي

االنحراف 
 المعياتي 

 
الترت ب 
حسب 
أعلى 
نستة 
 مئ ية

11 
يدتكن أن وزن  تستطيع لالتاتي أن

الجسم ال يتغ ر بتغ ر شكله مالم يضاف 
 أو يؤخذ منه شيء.

71* 
00.0% 

2** 
11.6% 701 8.69 8 

تستطيع لالتاتي أن يعللن عدم تغ ر  19
 وزن الجسم بتغ ر شكله.

72 
29.8% 

3 
7.8% 702 8.97 6 

16 
تستطيع لالتاتي أن يدتكن أن األجسام 

المتساوية في الحجم تزيح أحجاًما 
 تساوية من السائل عندما تغمر فيه.م

79 
28% 

0 
18% 709 8.68 2 

12 
تستطيع لالتاتي أن يدتكن أن حجم 
السائل المزاح يساوي حجم الجسم 

 المغم ت في السائل.
78 
26.2% 

8 
3.6% 708 8.92 9 

تستطيع لالتاتي تحديد الع امل المؤثرع  18
 في إحدط الظ اهر.

78 
07.8% 

18 
19.8% 7 8.66 3 

تستطيع لالتاتي ضت  الع امل المؤثرع  13
 في ظاهرع مع نة لدتا ة أثر عامل آخر.

31 
73.6% 

12 
96.0% 301 8.26 7 

 73 تستطيع لالتاتي تب  النتائج باأل تاب. 17
28% 

2 
8% 703 8.99 1 

10 
لدط لالتاتي معرفة بقان ن االحتماالا 

وقدتع على تحديد الح ادث غ ر 
 المؤكدع.

29 
89.8% 

60 
27.8% 209 8.88 0 

 821 المت    الحسابي العام
08% 

22 
18% 300 8.12 - 
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المنطقي ( مست ط ممات ة الطالتاا لمهاتع التعل ل 16( و)19ي ضح الجدوالن )
للمعل ماا قبل قب لها. وبالنظر إل هما، يمكن مالحظة أعلى نسبت ن لليقراا والعتاتاا، 

 وأدنى نسبت ن لليقراا والعتاتاا كما يلي:
 ( 19اليقرع تقم) ( والذي يتعلق باااا "أن وزن الجسم ال يتغ ر مالم 19من الجدول )

( من 700حسابي مقداته ) بمت   بالمرتتة األولى  يؤخذ منه أو يضاف إليه" جاءا
وهذه  ،(%38)أي: بنستة تعادل  (،8.22)مقداته  انحراف معياتي (، ب16أصل )
الطالتاا تستطعن ويدل ذلك على أن ، (%78> - %88)قع في المدط تالنستة 

( 17العتاتع تقم )كما جاءا  .تحديد  بب ثتاا وزن الجسم بتغ ر شكله بنستة عالية
بالمرتتة األولى  (باأل تاب النتائج تب  لالتاتي طيعتستوهي )(، 16في الجدول )

أي:  (،8.99)مقداته انحراف معياتي (، ب0( من أصل )703بمت    حسابي مقداته )
، ويدل ذلك (%188> - %78)ه النستة تقع في المدط وهذ، (%28)بنستة تعادل 

وجهة نظر على أن الطالتاا، وبنستة عالية جًدا يربطن النتائج باأل تاب وذلك من 
 .المعلماا

 ( 11اليقرع تقم) ( والذي يتعلق باااا "وزن الجسم ال يتغ ر بتغ ر 19من الجدول )
(، 16( من أصل )706مت    حسابي مقداته )ب الثانيةبالمرتتة  شكله"، جاءا

قع في توهذه النستة  ،(%8308)أي بنستة تعادل  (،8.88) مقداته انحراف معياتي ب
الطالتاا تستطعن تحديد أن اختالف يدل ذلك على أن و ، (%78> - %88)المدط 

في ( 12العتاتع تقم )كما جاءا  .الشكل ال يؤثر على وزن الجسم بنستة عالية
 حجم يساوي  المزاح السائل حجم أن يدتكن أن لالتاتي تستطيعوهي )(، 16الجدول )

( من أصل 708مت    حسابي مقداته )ب الثانيةبالمرتتة  (السائل في المغم ت الجسم
ه النستة وهذ، (%2602)أي: بنستة تعادل  (،8.92) مقداته انحراف معياتي (، ب0)

الطالتاا وبنستة عالية جًدا  ، ويدل ذلك على أن  (%188> - %78)تقع في المدط 
تستطعن أن يدتكن أن حجم السائل المزاح، يساوي حجم الجسم المغم ت في السائل 

 .وذلك من وجهة نظر المعلماا
 ( والذي يتعلق باااا "احتمال ظه ت المكعب األحمر"، 19من الجدول ) (12قرع تقم )الي

(، 16( من أصل )107مت    حسابي مقداته )ب ما قبل األخ رعبالمرتتة  جاءا
قع في توهذه النستة  ،(%1900)أي: بنستة تعادل  (،8.66) مقداته انحراف معياتي ب

الطالتاا تستطعن تحديد فرص احتمال  ذلك على أن   ويدل  ، (%98> - %8)المدط 
ا في الجدول ( 13العتاتع تقم )كما جاءا  .ظه ت المكعب األحمر بنستة منخيضة جد 

 عامل أثر لدتا ة مع نة ظاهرع في المؤثرع الع امل ضت  لالتاتي تستطيعوهي )( 16)
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اف نحر (، با0( من أصل )301مت    حسابي مقداته )ب ما قبل األخ رعبالمرتتة  (آخر
ه النستة تقع في المدط وهذ ،(%7306)أي بنستة تعادل  (،8.26) مقداته معياتي 

 ضت  الطالتاا وبنستة عالية جًدا تستطعن ، ويدل ذلك على أن(188%> - 78%)
 آخر وذلك من وجهة نظر عامل أثر لدتا ة مع نة ظاهرع في المؤثرع الع امل

 .المعلماا
 ( 12اليقرع تقم) ( والذ19من الجدول ) ي يتعلق باااا " أن  األجسام المتساوية في

 األخ رعبالمرتتة  فيه"، جاءا تغمر عندما السائل من متساوية أحجاًما الحجم تزيح
 (،8.66) مقداته انحراف معياتي (، ب16( من أصل )103مت    حسابي مقداته )ب

ويدل ، (%98> - %8)قع في المدط توهذه النستة  ،(%1909)أي: بنستة تعادل 
الطالتاا تستطعن تحديد  بب إزاحة األجسام المختلية في المادع لك على أن ذ

العتاتع فيه بنستة منخيضة جًدا. كما جاءا  تغمر عندما السائل من متساوية أحجاًما
 وقدتع االحتماالا بقان ن  معرفة لالتاتي لدطوهي )(، 16في الجدول )( 10تقم )
( 209مت    حسابي مقداته )ب األخ رع ةبالمرتت (المؤكدع غ ر الح ادث تحديد على

ه وهذ ،(%8908)أي: بنستة تعادل  (،8.88) مقداته نحراف معياتي (، با0من أصل )
الطالتاا وبنستة  ، ويدل  ذلك على أن  (%78> - %88)النستة تقع في المدط 

المؤكدع وذلك  غ ر الح ادث تحديد على وقدتع االحتماالا بقان ن  معرفة عالية لديهن
 .ن وجهة نظر المعلماام

مهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا في اال تتانة بنتائج  مقاتنة نتائج من ويتضح
مقاتنة بالمقياس التي جاءا "منخيضة"، " عالية جًدا" المقياس، أن نتائج اال تتانة جاءا

ل   التي النتائج من دقة المقياس أكثر نتائج وتعد   د تحدي في اال تتانة من عل ها ُحل 
مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت   ، لمهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا في 

أكثر  يجعلها مما ذاا العالقة؛ الدتا اا لل اقع ولنتائج األقرب أن ها كما مادع العل م.
واتيقت نتيجة هذا السؤال مع نتائج دتا ة كل من  .اال تتانة نتائج من ودقة ملداقية
ع مهات ب لالطالمست ط ممات ة ضعل ( التي أظهرا 9882الزغ بي )(، و 9888المجبر)

( التي أظهرا ضعل مست ط 9882، كما تتيق مع دتا ة العت بي )اال تدالل العلمي
( التي 9811الطالتاا في التير ر اال تداللي، في ح ن تختلل عن دتا ة  ليمان )

 ت   مال ولأل ا اللل ااتلال طلد اال تداللي  رللتير العامة القدتعأظهرا نتائجها أن  
 اال تداللي  رالتير قياسمل الرلية الدتجة من % ٥٧ هو   لبقمال دنىألا الحد عنتزيد 

 .العل م في
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ويمكن عزو انخياض مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    لمهاتع 
لمملرة التعل ل المنطقي للمعل ماا في المقياس، على الرغم من تط ت مناهج العل م في ا

 العربية السع دية، إلى  بب ن هما:
  ء ت ظيف بعض المعلماا لمناهج العل م المط تع وأنشطته وإهمال ا تخدام  -

ال  ائل التعليمية المع نة، والذي ينعكس بدوته على مست ط مهاتاا التير ر العلمي 
 التي أظهرا أن   ((Silk & et, 2009   لك وآخرون لديهن وهذا ما تؤكده دتا ة 

ينعكس لمادع العل م وا تخدام ال  ائل التعليمية في التدتيس إعداد المناهج الدتا ية 
 العلم  ن. والتعل ل على اكتساب الطلتة المهاتاا العلمية مثل التير ر

عدم ت افر الب ئة اإلبداعية في بعض المداتس وأهم تها في تنمية مهاتاا التير ر  -
دتا ة  لمنطقي بل تع خاصة، وه  ما تؤكدهالعلمي بل تع عامة ومهاتع التعل ل ا

ب ئة  أن   التي أظهرا نتائجها  (Saracaloglu & et, 2011)وآخرون   راكالجل 
التير ر  إيجابي على اكتساب مهاتاا كان لها تأث ر ،التعلم المستخدمة في الدتا ة

 Venville) ن الطالب، وهي تختلل عن دتا ة ف ني  ل وف  لاال تداللي العلمي ب

& Vaille, 2010)   ي جد فرق كب ر في مت  طاا دتجاا  ه الأظهرا أنالتي
مهاتاا أثر الجدال التعليمي على ا ترشاف  فيالتعدي في المجم عت ن  االختتات

 .ةليهم النظري للعل م في الغرفة اللفيالعلمي، والتعل ل العلمي، وا اال تدالل
أن  ممات ة الطالتاا لمهاتع التعل ل المنطقي للمعل ماا، تتطلب  وتعتقد التاحثة

ت افر أنشطة صفية وال صفية ُمعدع بل تع ج دع، بح ث تشمل العديد من اال تراتيجياا 
ل ل المنطقي الحديثة والمتن عة، مما يخلق ب ئة محيزع للطالتاا لتنمية مهاتع التع

للمعل ماا لديهن، وهذا يتطلب من المعلماا التخطي  الج د لألنشطة والبرامج، مما يأخذ 
أدط إلى عزوف بعضهن عن القيام بالدوت  وهذا وجهًدا ل ياًل إلعداد ذلك؛ منهن وقًتا

المن ط بهن كما يجب، مما أدط إلى انخياض مست ط ممات ة الطالتاا لمهاتع التعل ل 
 .لمعل مااالمنطقي ل

 ومناقشتها: الثالث السؤال اليرعي إجابة نتائج: تابًعا
: ما مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    لمهاتع لإلجابة على السؤال الثالث

االعتماد على الش اهد التجريبية للحكم على المعل ماا في مادع العل م اعتماًدا على 
والمت     ،النسب المئ يةو الترراتاا، خدمت ا تُ قدتاتهن ومالحظاتهن وتجاتبهن؟ 

 الثالثالمح ت  )فقراا/عتاتاا( من )فقرع/عتاتع(لرل  واالنحراف المعياتي الحسابي، 
( 18)والجدول للمقياس، بالنستة( 12) في الجدول ذلك ويمثل بل تع عامة،وللمح ت 

http://www.scientiasocialis.lt/jbse/?q=biblio&f%5bauthor%5d=259
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 (:المعلماا تأي) لال تتانة بالنستة
 االنحراف المعياتي إلجابااالمت    الحسابي و و  النسب المئ يةو الترراتاا  :(12جدول )

 بل تع عامةمن المح ت الثالث وللمح ت  فقراامن  فقرعلرل ( 376)ن= الطالتاا

 تقم اليقرع
الترراتاا والنسب 
المئ ية لإلجاباا 

 اللحيحة
الترراتاا والنسب المئ ية 

 لإلجاباا الخالئة
المت    
 الحسابي

االنحراف 
 المعياتي 

 الترت ب حسب
أعلى نستة 

 مئ ية

92 178* 
93% 

220** 
72% 901 8.22 3 

98 167 
98.2% 

863 
72.3% 103 8.28 0 

93 688 
89.7% 

610 
27.6% 209 8.88 1 

97 988 
67.2% 

210 
39.1% 6 8.22 6 

90 939 
60.2% 

211 
31.1% 601 8.22 9 

92 129 
90.8% 

201 
71.8% 906 8.28 8 

68 120 
99% 

898 
70% 100 8.21 7 

61 999 
66% 

281 
37% 903 8.27 2 

المت    الحسابي 
 العام

1723 
69% 

6360 
30% 903 8.99 - 

 . جمالي عدد ا تجاباا الطالتاا اللحيحة ليقراا المح ت كاماًل إ*  
 .جمالي عدد ا تجاباا الطالتاا الخالئة ليقراا المح ت كاماًل إ** 
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 تجاباا واالنحراف المعياتي الت    الحسابي والمالنسب المئ ية و الترراتاا : (18جدول )
 بل تع عامةوللمح ت  الثالث المح تعتاتاا من عتاتع لرل ( 08المعلماا )ن=

 االعتات ا م

 الترراتاا
 والنسب
 المئ ية

ال تجاباا 
المعلماا 
 بالم افقة

 الترراتاا
 والنسب
 المئ ية

ال تجاباا 
المعلماا بعدم 

 الم افقة

 المت    
 الحسابي

 رافاالنح
 المعياتي  

الترت ب 
 حسب أعلى

نستة  
 مئ ية

تلمم لالتاتي النماذج لألشياء والظ اهر  12
 العلمية بأنيسهن.

87* 
71.6% 

96** 
90.0% 18 8.23 2 

98 
تختبر لالتاتي بأنيسهن كيفية حدوث 

بعض الظ اهر مثل البراك ن وغ رها بعمل 
 نماذج تماثلها.

37 
06.0% 

16 
13.6% 1107 8.67 8 

91 

تتحقق لالتاتي من أن العناصر تترتب في 
الجدول الدوتي حسب تزايد أعدادها الذتية 

فحص الجدول  عن لريقبأنيسهن 
الدوتي والتدق ق في كيفية ترت ب العناصر 

 وعالقته بالعدد الذتي.

32 
03.6% 

11 
16.0% 1901 8.68 6 

تق م لالتاتي باختتات كل ما ُيقال لهن  99
 بأنيسهن.

26 
86.0% 

67 
23.6% 708 8.88 11 

96 
تتحقق لالتاتي من الخ اص الي زيائية 

 ب ا طةلليلزاا والالفلزاا بأنيسهن 
المقاتنة ب ن العناصر اليلزية والالفلزية 

 بالطرق وفحص اللمعان.

76 
21.6% 

7 
0.0% 1900 8.90 1 

تق م لالتاتي بالتجريب قبل التسليم  92
 بقان ن مع ن أو مبدأ أو تعميم.

20 
38% 

69 
28% 002 8.22 18 

ترغب لالتاتي دائًما بعمل نماذج وتقية  98
 وُممثلة للتل تاا العلمية.

31 
73.6% 

12 
96.0% 1807 8.26 0 

93 
تق م لالتاتي بأداء التجربة بأنيسهن؛ 

أثناء عرض في  مشاهدُتهن لي برغم
 التجربة.

32 
08% 

13 
98% 1109 8.28 3 

97 
لريميائية تتأكد لالتاتي من أن التياعالا ا

إجراء  عن لريقُتنتج م اًدا جديدع 
 التياعل الريميائي بأنيسهن.

30 
08% 

19 
18% 1102 8.63 2 

90 
تق م لالتاتي بالتأكد بأنيسهن من قابلية 

 ب ا طةالنحاس للت ص ل الرهربائي 
 تلميم دائرع كهربائية.

78 
07.8% 

18 
19.8% 1906 8.66 9 
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 االعتات ا م

 الترراتاا
 والنسب
 المئ ية

ال تجاباا 
المعلماا 
 بالم افقة

 الترراتاا
 والنسب
 المئ ية

ال تجاباا 
المعلماا بعدم 

 الم افقة

 المت    
 الحسابي

 رافاالنح
 المعياتي  

الترت ب 
 حسب أعلى

نستة  
 مئ ية

92 
قالع تعتمد لالتاتي على مشاهدع مال 

ف دي  لتجاتب معدع مستًقا؛ للتأكد من 
بداًل من إجراء التجاتب  معل ماتهن

 .بأنيسهن

90 
68% 

89 
38% 202 8.20 19 

تتأكد لالتاتي من دقة المعل ماا، بتررات  68
 التجربة أكثر من مرع.

39 
77.8% 

10 
99.8% 1802 8.29 7 

61 
 إجراء التجاتب للتأكد منلالتاتي  تيضل

 ُتهنمشاهد برغم ن؛صحة معل ماته
 زم التهن أثناء قيامهن بالتجاتب.

12 
17.8% 

33 
09.8% 908 8.60 12 

69 
تعتمد لالتاتي على المعل ماا التي ال 

اإلنترنت لتيس ر  عن لريقتحللن عل ها 
 بعض الظ اهر؛ والتجاتب العلمية.

10 
99.8% 

39 
77.8% 609 8.29 16 

 729 المت    الحسابي العام
33% 

670 
62% 209 8.69 - 

 . جمالي عدد ا تجاباا م افقة المعلماا ليقراا المح ت كاماًل إ*   
 .جمالي عدد ا تجاباا عدم م افقة المعلماا ليقراا المح ت كاماًل إ** 

( مست ط ممات ة الطالتاا لمهاتع االعتماد على 18( و)12ي ضح الجدوالن )
 هما، يمكن مالحظة أعلى نسبت ن الش اهد التجريبية للحكم على المعل ماا. وبالنظر إل

 لليقراا والعتاتاا، وأدنى نسبت ن لليقراا والعتاتاا كما يلي:
 ( 93اليقرع تقم) ( والذي يتعلق باااا "أن العناصر تترتب في12من الجدول ) الجدول 

مت    حسابي مقداته ب األولىبالمرتتة  الذتية"، جاءا أعدادها تزايد حسب الدوتي 
أي: بنستة تعادل  (،8.88)مقداته انحراف معياتي (، ب0( من أصل )209)
ويدل ذلك على أن ، (%78> - %88)قع في المدط توهذه النستة  ،(8907%)

 أعدادها تزايد تترتب حسب الدوتي  الجدول الطالتاا تتحققن من أن  العناصر في
 هوعالقت العناصر ترت ب كيفية في والتدق ق الدوتي  الجدول فحص ب ا طة الذتية
وهي  (،18في الجدول ) (96العتاتع تقم )كما جاءا  .الذتي بنستة عالية بالعدد

 عن لريق بأنيسهن والالفلزاا لليلزاا الي زيائية الخ اص من لالتاتي تتحقق)
األولى بالمرتتة  (اللمعان وفحص بالطرق  والالفلزية اليلزية العناصر ب ن المقاتنة
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 (،8.90)مقداته نحراف معياتي (، با12)( من أصل 1900مت    حسابي مقداته )ب
، (%188> - %78)ه النستة تقع في المدط وهذ ،(%2106)أي: بنستة تعادل 
 الي زيائية الخ اص من الطالتاا وبنستة عالية جًدا، تتحققن ويدل ذلك على أن

 والالفلزية اليلزية العناصر ب ن المقاتنة عن لريق بأنيسهن والالفلزاا لليلزاا
 .اللمعان وذلك من وجهة نظر المعلماا فحصو  بالطرق 

 ( 90اليقرع تقم) ( والذي يتعلق باااا "أن  العناصر في المجم عة 12من الجدول )
 الثانيةبالمرتتة  ال احدع تشترك في عدد اإللرتروناا في المدات األخ ر"، جاءا

أي:  (،8.22)مقداته انحراف معياتي (، ب0( من أصل )601مت    حسابي مقداته )ب
ويدل ذلك ، (%88> - %98)قع في المدط ت النستة هوهذ، (%6002)بنستة تعادل 

الطالتاا تتحققن من أن العناصر في المجم عة ال احدع تشترك في عدد على أن 
( عنلر من الجدول الدوتي وعمل 10اإللرتروناا في المدات األخ ر بر م أول )

كما جاءا  .له بنستة منخيضةالتمث ل النقطي لرل عنلر داخل المربع المخلص 
قابلية  من بأنيسهن بالتأكد لالتاتي تق موهي ) (،18في الجدول ) (90العتاتع تقم )

مت    بالثانية بالمرتتة  (كهربائية دائرع تلميم ب ا طة الرهربائي للت ص ل النحاس
أي: بنستة  (،8.66) مقداته انحراف معياتي (، ب12( من أصل)1906حسابي مقداته )

، ويدل ذلك على (%188> - %78)ه النستة تقع في المدط وهذ ،(%0708)دل تعا
 للت ص ل النحاس قابلية من بأنيسهن تتأكدن أن الطالتاا وبنستة عالية جًدا

  .كهربائية وذلك من وجهة نظر المعلماا دائرع تلميم ب ا طة الرهربائي
 ( 68اليقرع تقم) ( والذي يتعلق باااا "أن ال12من الجدول ) تياعالا الريميائية تنتج

( من أصل 100مت    حسابي مقداته )ب ما قبل األخ رعبالمرتتة  م اد جديدع"، جاءا
قع ت النستة هوهذ، (%99)أي: بنستة تعادل  (،8.21) مقداته انحراف معياتي (، ب0)

 التياعالا أن من تتأكدن الطالتااويدل ذلك على أن ، (%98> - %8)في المدط 
بأنيسهن بنستة  الريميائي التياعل إجراء عن لريق جديدع م اًدا نتجتُ  الريميائية

 تعتمد الوهي )(، 18في الجدول )( 69العتاتع تقم )كما جاءا  .منخيضة جًدا
 الظ اهر؛ بعض لتيس ر اإلنترنت ب ا طة عل ها تحللن التي المعل ماا على لالتاتي

( من أصل 609حسابي مقداته )مت    بما قبل األخ رع بالمرتتة  (العلمية والتجاتب
ه النستة وهذ ،(%9908)أي: بنستة تعادل  (،8.22) مقداته انحراف معياتي (، ب12)

 الطالتاا وبنستة منخيضة جًدا ، ويدل ذلك على أن(%98> - %8)تقع في المدط 
 بعض لتيس ر اإلنترنت ب ا طة عل ها تحللن التي المعل ماا على تعتمد ال

  .علمية وذلك من وجهة نظر المعلمااال والتجاتب الظ اهر،
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 ( 98اليقرع تقم) ( والذي يتعلق باااا "أن البراك ن تنشأ نتيجة الضغ  12من الجدول )
( من 103مت    حسابي مقداته )ب األخ رع بالمرتتة على اللخ ت المنلهرع"، جاءا

ه وهذ ،(%9802)أي: بنستة تعادل  (،8.28) مقداته انحراف معياتي (، ب0أصل )
الطالتاا تختبرن ذلك على أن  ويدل  ، (%98> - %8)قع في المدط ت لنستةا

كما جاءا  .يماثله بنستة منخيضة جًدا نم ذج البراك ن بعمل حدوث كيفية بأنيسهن
 من للتأكد التجاتب إجراء لالتاتي تيضلوهي )(، 18في الجدول )( 61العتاتع تقم )

بالمرتتة  (بالتجاتب قيامهن أثناء في زم التهن مشاهدُتهن برغم معل ماتهن؛ صحة
 مقداته انحراف معياتي (، ب12( من أصل )908مت    حسابي مقداته )باألخ رع 

 - %8)ه النستة تقع في المدط وهذ ،(%1708)أي: بنستة تعادل  (،8.88)
 التجاتب تيضلن إجراء الطالتاا وبنستة منخيضة جًدا ، ويدل ذلك على أن(98%>

بالتجاتب  قيامهن أثناء زم التهن في مشاهدُتهن برغم اتهن؛معل م صحة من للتأكد
  .وذلك من وجهة نظر المعلماا

مقاتنة نتائج مهاتع االعتماد على الش اهد التجريبية للحكم على  من ويتضح
مقاتنة " عالية" اال تتانة بنتائج المقياس، أن  نتائج اال تتانة جاءا المعل ماا في

ل   التي النتائج من دقة المقياس أكثر نتائج وتعد  ضة"، بالمقياس التي جاءا "منخي  ُحل 
مست ط ممات ة لالتاا اللل الثالث المت   ، لمهاتع  تحديد في اال تتانة من عل ها

 األقرب أن ها كما االعتماد على الش اهد التجريبية للحكم على المعل ماا في مادع العل م.
 نتائج من ودقة ملداقية أكثر يجعلها مما ذاا العالقة؛ الدتا اا لل اقع ولنتائج

التي أظهرا أن   (9883)دتي وآخرون القاوهذه النتيجة تتيق مع دتا ة . اال تتانة
جزئًيا مع مست ط الطلتة دون المست ط اإلتقاني في مهاتع اختتات صحة اليروض، وتتيق 

ياا لدط الطلتة ( التي أظهرا أن نستة مهاتع اختتات اليرض9882نتائج دتا ة الزغ بي )
 ضعيية جًدا.

ويمكن إتجاع نتيجة المقياس للمح ت الثالث التي أظهرا انخياًضا في مست ط 
االعتماد على الش اهد التجريبية للحكم ممات ة لالتاا اللل الثالث المت    لمهاتع 

إلى  بب ن  ،اعتماًدا على قدتاتهن ومالحظاتهن وتجاتبهن في مادع العل م المعل ماا على
 ما:ه
األنشطة والتجاتب العلمية عن تني ذ  العل م معلماا بعض مقاومة أو تغتة عدم -

في تنمية مهاتاا التير ر العلمي لدط الطالتاا، أو تني ذها  واقتناعهن بعدم فاعل تها
ط إلى  ؛بأ ل ب تيقد فيه دوتها في تنمية مهاتاا التير ر العلمي لديهن مما أد 

االعتماد على الش اهد التجريبية للحكم لمهاتع ا انخياض مست ط ممات ة الطالتا
  .المعل ماا على
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عزوف بعض المعلماا عن ت ظيف المختبراا في تدتيس العل م وته ئة الع امل،  -
التي تساعد الطالتاا على المالحظة والتجريب واالعتماد على أنيسهن لل ص ل 

 اا إيجابيً أثرً  أن  هناك ( التي أظهرا9881للنتائج. وهذا ما أك دته دتا ة اشت  ي )
ظة، والتيس ر، والتعامل مع حللعمل المخبري في تنمية مهاتاا التير ر العلمي: المال

التي  (9818) وآخرون الجه تي وكذلك نتائج دتا ة  ب،األجهزع واألدواا، والتجري
 مثل:  تخدام المختبر في تنمية مهاتاا التير ر العلميال أظهرا وج د أثر  إيجابي   

( التي 9887، ودتا ة عمر)واال تنتاج ،والتجريب ،والمالحظة ،رض اليروضف
 في ويساعد للتعلم الدافعية يق ي  العلمية التجاتب با تخدام التدتيس أنأظهرا 
 انتظات من بدال للمشكالا المنا تة الحل ل إلى ال ص ل في النيس على االعتماد
  .العلمي للتير ر المشكلة القدتاا يةتنم على اإيجابً  يؤثر ما وهذا، الجاهزع الحل ل

االعتماد على الش اهد التجريبية لمهاتع أن  ممات ة الطالتاا  التاحثة وتعتقد
تتطلب تني ذ دتوس منهج العل م في مختبراا العل م، بح ث تت افر  المعل ماا للحكم على

ل المعلماا الظروف المالئمة لممات ة هذه المهاتع؛ إضافة إلى اإلعداد الج د من قب
لل  ائل التعليمية المساندع، ولر ن هذا يأخذ من المعلماا وقًتا وجهًدا، فإنهن ييضلن 
ط ذلك النخياض ممات ة  تني ذ األنشطة والتجاتب العلمية في اليل ل الدتا ية؛ مما أد 

  .المعل ماا االعتماد على الش اهد التجريبية للحكم علىلمهاتع الطالتاا 
 ت صياا التحث:

 التحث الحالي من نتائج، ُي صي التحث بما يلي: هل إليي ض ء ما ت ص  ف
بناء برامج وم اد إثرائية تهدف لتنمية مهاتاا التير ر العلمي لدط الطالتاا، وإتاحة  -1

 للتياعل المتاشر مع تلك البرامج. اليرصة لهن  
وعمل  تيع ل دوت األندية العلمية في المداتس وتشجيع الطالتاا لاللتحاق بها، -9

 أنشطة
 ال صفية ُتسهم في تط ير مهاتاا التير ر العلمي لديهن.

 تراتيجياا ُتنمي مهاتاا اتقدم والتي  مناهج العل م نماذج تطبيقية لدتوست ف ر  -6
 العلمي؛ ل تسنى لمعلماا العل م اال تيادع منها في تدتيسهن. التير ر

 هن، في أ ال ب التدتيس التيأثناء خدمت في تقديم البرامج التدتيبية لمعلماا العل م -2
 ، ومتابعة نتائج هذه البرامج داخل اليل ل الدتا ية.ُتنمي مهاتاا التير ر العلمي
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 المراجع
 المراجع العربية: أواًل: 

(. أثر ا تخدام برنامج حا  بي في تنمية مهاتاا التير ر العلمي في وحدع 9811ابن حامد، لخضر. )
(، 2)جامعة الب يرع(. ) مجلة معاتف،م ذ السنة الثالثة مت   . الض ء لمقرت الي زياء لدط تال

128-919. 
ه (. فاعلية التعليم اإللرتروني الم ج  9811عمر. )بن محمد؛ وحس نة، إ ماع ل  بن أب  جحج ح، يح ى

المجلة اليلسط نية بالي دي  في تنمية التير ر العلمي واالتجاهاا نح ه لدط للتة الجامعة. 
 .103-167(، 8)6)جامعة القدس الميت حة(.  يت حة عن بعد،للتربية الم

مست ط التير ر العلمي عند للتة مرحلة التعليم األ ا ي (. 9883عبد الجل ل. )بن أب  حمدان، جمال 
ت الة دكت تاه غ ر منش تع، قسم المناهج  العليا وعالقته بتعض الع امل الشخلية والمدت ية.

 العليا، الجامعة األتدنية، عمان، المملرة األتدنية الهاشمية. ولرق التدتيس، كلية الدتا اا
 تراتيج تي العلل الذهني والمنظم المتقدم في تدتيس اأثر ا تخدام (. 9819أحمد. ) بنت أب  مي، تنا

ت الة ماجست ر  العل م للمتي ق ن من اللل السابع األ ا ي على التحل ل والتير ر العلمي.
تع والمناهج، كلية العل م الترب ية، جامعة الشرق األو  ، عمان، المملرة غ ر منش تع، قسم اإلدا

 األتدنية الهاشمية.
(. المياهيم اللحية في مناهج العل م 9883لايع. )بن تزق هللا؛ البل ي، خالد بن أب  ه ال، ميضي 

 (،9)99، )  تيا(. مجلة جامعة دمشقللمرحلة المت  طة في المملرة العربية السع دية. 
127-928. 
فاعلية ا تخدام نظرية تريز في تنمية التير ر العلمي والتحل ل (. 9811محمد. )بنت بن  لمان، أمل 

ت الة  الدتا ي في مقرت العل م المط ت لدط تلم ذاا اللل الرابع االبتدائي بمكة المكرمة.
قرط، مكة ماجست ر غ ر منش تع، قسم المناهج ولرق التدتيس، كلية التربية، جامعة أم ال

 المكرمة، المملرة العربية السع دية. 
(. تل ت مقترح للرياياا الالزمة إلعداد معلم العل م للمرحلة المت  طة. 9886فهد. )بن الحذييي، خالد 

 .28-1(،1)13)الرياض(.  مجلة جامعة الملك  ع د،
(. أثر 9812علي. ) بنتمحمد، واليراض، ذكرط بن حس ن، ونعمان، عبد الق ي بن الدهمش، عبد ال لي 

ا تخدام نم ذج بايبي البنائي في تعديل التل تاا البديلة لمادع العل م لدط تلم ذاا اللل 
، )جامعة العل م والترن ل جيا اليمنية(. المجلة العربية للتربية العلمية والتقنيةالثامن األ ا ي. 

13(9 ،)82-72. 
ب العمل في تنمية التير ر في العل م واالحتياظ به أثر ا تخدام حقائ(. 9888 ه ل. )بنت دياب، ميادع 

ت الة ماجست ر غ ر منش تع، قسم المناهج ولرق  لدط للتة اللل السابع األ ا ي.
 التدتيس، كلية التربية، الجامعة اإل المية، غزع، فلسط ن. 

 ائي اليلسط ني. تراتيجي ودوته في تط ير قياداا األمن ال قالالتير ر ا(. 9882ي  ل. )بن ديب، حمزع 
جامعة نايف العربية قسم العل م اإلداتية، كلية الدتا اا العليا، ت الة ماجست ر غ ر منش تع، 

 للعل م األمنية، الرياض، المملرة العربية السع دية.
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 في الثامن األ ا ي اللل للتة لدط الناقد التير ر ممات ة (. دتجة9818الرك تاا، أمجد بن فرحان. )
)األتدن(.  المجلة الدولية الترب ية المتخللة،التادية الجن بية.  لمنطقة والتعليم بيةالتر  مديرية

2(3 ،)22-82. 
 لسلة كتب ثقافية يلدتها المجلس ال لني للثقافة  التير ر العلمي.(. 1270حسن. )بن زكريا، فؤاد 

 والين ن واآلداب. الر يت: عالم المعرفة للنشر والت زيع.
جريدع الرياض، الرأي، العدد  وزاتع التربية واختيات المعلم ن.(. 9880عبد الرريم. )بن  السعدون، عبد هللا

(12328). 
القدتع على التير ر اال تداللي وعالقتها بالتحل ل الدتا ي في (. 9811محمد. )بنت  ليمان،  ميحة 

)ملر(.  مية،مجلة التربية العل مقرت العل م لطالتاا اللل األول اإلعدادي بمحافظة الطائل.
12(19 ،)981-972. 

(. تق يم برنامج إعداد معلم العل م في كلياا المعلم ن بالمملرة العربية 9882تاشد. )بن الشرقي، محمد 
 .02-27(، 29)98. )الرياض( مجلة ت الة الخليج العربي،السع دية. 

ل الشتكة العنرب تية في أثر ا تخدام الخرائ  اإللرترونية من خال  (.9818محمد. )بن الشهراني، مسع د 
تدتيس مادع الجغرافيا على تحل ل لالب اللل الثاني المت    بمحافظة بيشة واتجاهاتهم 

ت الة دكت تاه غ ر منش تع، قسم المناهج ولرق التدتيس، كلية التربية، جامعة أم  نح ها.
 القرط، مكة المكرمة، المملرة العربية السع دية.

(. أثر تدتيس األحياء بمساعدع 9818عدنان. )بن يم؛ واليشتري، هاشم عبد الرر بن ص افطة، ول د 
في تحل ل لالب العل م بكلية المعلم ن بتب ك واتجاهاتهم نح  ا تخدام  (CAL)الحا  ب 
 .268-667(، 9+1)93، )  تيا(. مجلة جامعة دمشقالحا  ب. 
العدواني لدط للتة المرحلة  تقدير الذاا وعالقته بالسل ك(. 9886محمد. )بن الض دان، الحم دي 

ت الة ماجست ر غ ر منش تع، قسم العل م االجتماعية، كلية  المت  طة بمدينة الرياض.
 الدتا اا العليا، جامعة نايف العربية للعل م األمنية، الرياض، المملرة العربية السع دية.

. جدع: دات المحمدي للنشر المرشد ال ج ز في كتابة التحث العلمي(. 9888أحمد. ) بن الظهات، نجاح
 والت زيع.

عبد الرب ر، صالح بن عبد هللا، ومقبل،  ع د بن عبده، ولائع، حسن بن عبد هللا، وحزام، عديله بن أحمد، 
تعليم مهاتاا التير ر في مرحلة التعليم  مع قاا (.9880) وعبد هللا، حس ن بن علي، وآخرون.

 . ث والتط ير الترب ي عدن: مركز التح (.األ ا ي )دتا ة م دانية
تق يم كتاب العل م المط ت لللل األول المت    في ض ء معاي ر (. 9811خالد. )بن عس الن، بندت 

التربية،  ت الة ماجست ر غ ر منش تع، قسم المناهج ولرق التدتيس، كليةالج دع الشاملة. 
 جامعة ام القرط، مكة المكرمة، المملرة العربية السع دية.

فاعلية برنامج تدتيبي مقترح في تنمية مهاتاا التحث العلمي (. 9812منل ت. )بنت امية العليمي،  
المرحلة الثان ية بمحافظة  لدط معلماا العل م الطبيعية وأثره على التير ر العلمي لدط لالتاا

التربية،  المناهج ولرق التدتيس، كلية غ ر منش تع، قسم دكت تاهت الة  الطائل التعليمية.
 ة أم القرط، المملرة العربية السع دية.جامع
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(. فاعلية التدتيس بأنشطة الذكاءاا 9816أم ر. ) بن والخزاعي، عق ل؛ جا مبن العمراني، عبد الرريم 
مجلة مركز المتعددع في تنمية التير ر العلمي بمادع الي زياء لطالب اللل الرابع العلمي. 

 .906-986(، 61)0، )العراق(. دتا اا الر فة
من المرحلة  تق يم محت ط كتب العل م المط تع باللي ف الدنيا(. 9819شتاب. )بن الغامدي، ماجد 

ت الة ماجست ر غ ر منش تع، قسم المناهج ولرق التدتيس،  االبتدائية في ض ء معاي ر مختاتع.
 كلية التربية، جامعة أم القرط، مكة المكرمة، المملرة العربية السع دية.

 بل تفع كياءع اإلعالم  ن المتعامل ن مع األليال لتنمية التير ر (. 9886أب  الحسن. ) تبن فؤاد، منال
. ندوع علمية ح ل م ض ع "تنمية التير ر العلمي والقضاء على التير ر العلمي ومحاتبة الخرافاا

 ، مركز تعاية الطي لة، جامعة المنل تع، المنل تع، ملر."الخرافي لدط األليال
مجلة (. تط ير مقياس لمهاتاا التير ر العلمي لمست ط للتة الجامعة.  9888أحمد. )بن مان القادتي،  لي

 .21-61(، 1)69)الجامعة األتدنية(.  دتا اا العل م الترب ية،
با تخدام النم ذج  (. أثر تدتيس العل م9882خالد. )بن أحمد؛ والده ن، بشاير بن القادتي،  ليمان 

في اكتساب المياهيم العلمية وتنمية مهاتاا التير ر العلمي لدط للتة المنظ مي المعرفي الشامل 
 .36-97(، 69)الجزائر(. أ) مجلة العل م اإلنسانية،اللل الرابع األ ا ي. 

 (، عمان: دات الثقافة للنشر والت زيع.1. )طح  تة التق يم الليي(. 9882ي  ل. ) بن قطي ، غسان
ثر إثراء منهج العل م بمهاتاا تير ر علمي على تحل ل الطلتة في أ(. 1227صتحي. )بنت الل ل ، فتحية 

ت الة ماجست ر غ ر منش تع، قسم المناهج ولرق التدتيس، كلية التربية، اللل السابع. 
 الجامعة اإل المية، غزع، فلسط ن.

تية العامة (. التير ر العلمي عند للتة الجامعة وعالقته بالرياءع الذا9811صتح. )بن المساع د، أصالن 
، )غزع(. ) لسلة الدتا اا اإلنسانية( مجلة الجامعة اإل الميةفي ض ء بعض المتغ راا. 

12(1 ،)372-787. 
الشخلية( /اإللرتروني )االفتراضية التعلم التياعل ب ن ب ئة أثر(. 9818) مسعد.بن المط ري، مناوت 

 المرحلة لالب لدط األحياء مادع في العلمي مهاتاا التير ر تنمية على المعرفي واأل ل ب
ت الة دكت تاه غ ر منش تع، قسم ترن ل جيا التعليم، كلية السع دية.  العربية بالمملرة الثان ية

 التربية الن عية، جامعة ع ن شمس، القاهرع، جمه تية ملر العربية.
تة اللل (. أثر برنامج تدتيبي لتنمية التير ر الرياضي في تحل ل لل9819م  ى. )بن نجم، خميس 

 .898-221(، 9)90، )  تيا(. مجلة جامعة دمشقالسابع األ ا ي في الرياضياا. 
، األتدن: دات المناهج (1)ط. إنتاج برمجياا ال اقع االفتراضي التعليمية(. 9818محم د. )بن ن فل، خالد 

 للنشر والت زيع.
)الطتعة التجريبية(،  دتا ي األول.اليلل ال كتاب العل م لللل الثالث المت   (.  9811وزاتع التعليم. )

 الرياض: العبيكان.
(، الرياض: مطابع 2. )طوثيقة  يا ة التعليم في المملرة العربية السع دية(. 1228وزاتع المعاتف. )
 البيان.
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(. فاعلية لريقة حل المشكالا في العل م التطبيقية على التحل ل 9816محمد. )بنت يا  ن، ثناء 
مجلة جامعة أم الثاني مت   .  هاتاا التير ر اإلبداعي لدط لالتاا الللالدتا ي وتنمية م
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