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  ملخص 
اهيم          لالدراسة   هذه جاءت تراتيجية األحداث المتناقضة في اآتساب المف ر اس لكشف عن أث

ي األردن     ا ف ية العلي ة األساس ات المرحل دى طالب ة ل ات العلمي ة االتجاه ة وتنمي ق  .العلمي ولتحقي
ة داف الدراس م ، أه دريس وإت ة للت ادة التعليمي داد الم داث المتناقضةع تراتيجية األح ق اس ا آم، ف
دى         ، ذه الدراسة أداتاناستخدمت في ه ة ل اهيم العلمي اس اآتساب المف ار تحصيلي لقي ى اختب األول

امن ا   ات الصف الث يألطالب اس االتجا ، ساس ة مقي ة والثاني ات العلمي دق    ، ه ن ص د م م التأآ وت
ة استطالعية من خارج      ، من خالل عرضهما على لجنة محكمين محتواهما ى عين آذلك جربا عل

ذه  ل تنفي ة قب راد الدراس داخلي   أف اق ال ة االتس يلي بطريق ار التحص ات االختب ل ثب ان معام  ما وآ
)KR-20 ()اق          ، )٠.٨٠ ة االتس ة بطريق ات العلمي اس االتجاه ات مقي ل ثب غ معام ين بل ي ح ف

طالبة من طالبات الصف الثامن  )٨٤(تشكل أفراد الدراسة من   .)٠.٨٤( )آرونباخ الفا(الداخلي 
، حداهما تجريبية واألخرى ضابطة  إن شعبتي وتم تحديد، ولىعمان األ تربية ساسي من مديريةألا

ار  موعتين فيوتم التحقق من تكافؤ هاتين المج ي   اختب ذلك االت ، التحصيل القبل ة   وآ جاهات العلمي
ة  ة      ، قبل تنفيذ التجرب ط في االتجاهات العلمي افؤ فق ة       .وظهر التك دريس المجموعة التجريبي م ت ت

در     باستراتيجية األحداث المتناقضة   م ت ة    في حين ت ة االعتيادي ، يس المجموعة الضابطة بالطريق
ع     ار التحصيلي     ، حصة دراسية   )٢٠(واستمرت التجربة حوالي شهرين بواق دها االختب ق بع طب

ر دال  ) ١: تية آلوآشفت الدراسة عن النتائج ا. االتجاهات العلمية على الطالبات ومقياس وجود أث
اهيم ا  الستراتيج )٠.٠٥=  α(حصائيًا عند إ ة   ية األحداث المتناقضة في اآتساب المف ة مقارن لعلمي

ابطة  ة الض د    )٢.بالمجموع ائيًا عن ر دال احص ود أث ترات )٠.٠٥=  α(وج داث يالس جية األح
ة االتجاهات ال ي تنمي ة بالمجموعة الضابطةالمتناقضة ف ة مقارن ائج .علمي ي ضوء نت  الدراسة ف

ن التوصيات للمعل  انى الباحثأوص ة م اهج   بمجموع داد المن ى إع ائمين عل ات وللق ين والمعلم م
در ات وت ين والمعلم ا ، يب المعلم انالبا ىوصأآم ر      حث ول أث ات ح ن الدراس د م إجراء المزي ب
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تراتيجية ا م ألاس ارات العل ة آمه رات تابع ي متغي داث المتناقضة ف ر ، ح وحل المشكالت والتفكي
  . العلمي

  .االتجاهات العلمية، المفاهيم العلمية، اقضةاستراتيجية األحداث المتن: الكلمات المفتاحية
 
Abstract  

This study aimed at investigating the effect of discrepant events 
strategy on Developing scientific concepts and scientific attitudes for 
Jordanian upper basic stage students.  To attain the goals of study, two 
instruments were constructed. The first was to measure developing of 
scientific concepts in the units of reactions of oxygen and wave 
phenomenon. The second was to measure scientific attitudes, that’s 
included of four components (curiosity, objectivity, honesty, and open -
mindedness). The validity of the each instrument was determined by a 
group of judges. KR-20 was used to find the reliability coefficient of the 
achievement test, and was found to be (0.80) while Cronbach alpha was 
used to find the reliability coefficient of the scientific attitudes measure 
and was found to be (0.84).  The subjects of the study consisted of (84) 
female students from the directorate of Amman (1), and there was two 
sections. One section was considered to be an experimental group, where 
the other was a control group. Before implementing the study, the 
equivalence of the two groups was tested in previous scientific concepts 
test and previous scientific attitudes, the two groups were found 
equivalent only in scientific attitudes.  The study lasted for two months 
and covered twenty lessons. Post test for achievement & scientific 
attitudes were applied at the end of the experiment. The results of the 
study showed that: 1) there was a statistical significant difference in the 
developing scientific concepts for students attributed to the discrepant 
events strategy. 2) There was a statistically significant difference in the 
developing scientific attitudes of students attributed to the discrepant 
events strategy. On the light of these results, some recommendations 
were suggested to curriculum authors, teachers and researchers to do 
more research about this strategy on other dependent variables, science 
process, problem solving, and scientific thinking. 

Key words: discrepant event strategy, scientific concept, scientific 
attitudes.  
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  المقدمة
تطورًا جذريًا استمد اصوله من  –ومازال  –لقد شهد تعليم العلوم في العقود الثالثة الماضية 

م    ة العل ا لطبيع ي فهمن ر ف ة     ، التغي يم المختلف د التعل ة لمقاص رة متكامل بحت النظ ث أص ن  حي م
ي  يل المعرف ارات، التحص ة ، والمه ات العلمي وم   ، واالتجاه م العل ل معل ا جع احثينومم ، الب

ينوالمتخص إ ص ات  ب وث والدراس رة جراء البح ديات آبي ام تح ي  ، أم ل ف اء تتمث اد إيواستقص ج
ة ، مية المفاهيم واالتجاهات العلميةتساعد في تن، استراتيجيات تدريسية ة  للتطورات   موائم العالمي

 .مشارآًا نشطًا في العملية التعليميةو، ل الطالب محور العملية التعليميةفي جع

ة   ، م العلميةين المفاهين تكوإولهذا ف توياتهم التعليمي ، أو تهذيبها لدى الطلبة على اختالف مس
ة وبقاء   يتطلب أسلوبا تدريسيًا مناسبًا يضمن سال   اهيم العلمي وين المف ا وال مة تك تقتصر أهداف    ه

ى أهداف   إالتربية العلمية على تنمية التالميذ المفاهيم العلمية فقط رغم أهميتها بل تتعدى  أخرى  ل
لما لها من دور في تشكيل سلوك الفرد وبناء شخصيته بناًء يتفق ، تجاهات العلميةمنها تكوين االو

ه   يش في ذي نع ات العصر ال وينإ .ومتطلب ات ال ن تك ر  االتجاه ا أث ة له ة  إعلمي ي العملي ابي ف يج
لغرفة الصفية في ا لبةيجابية يزيد من انتباه الطإلاالتجاهات العلمية افامتالك ، التعلمية –التعليمية 

ي ا  ارآتهم ف ة  ألومش ة العملي طة العلمي ديهم     ، نش ام ل ة واالهتم ارة الرغب ي إث هم ف ة  ويس   لمتابع
تها وم ودراس ون( العل ًا  ); German , 1989 ٢٠٠١، زيت اك إوالعكس يحصل تمام ذ إن هن

لبي        اتهم الس بب اتجاه وم بس ة العل ن دراس ون م الم يتهرب ي دول الع ة ف ن الطلب رة م دادأ آبي ة أع
)Osborne, Simon,& Collins , 2003( .  

ة ت    أبتت بعض الدراسات الحديثة أثوقد  د من فاعلي وم ن هناك عوامل تزي والتي  ، دريس العل
ة الج      أتعد شرطًا  اهيم العلمي ربط المف تعلم أن ي ى يستطيع الم اهيم   ساسيًا لبناء المعنى حت دة بالمف دي

ليمة وتكمن أه      وبذلك يتكون لديه هرم م، السابقة المتكونة لديه ة الس اهيم العلمي ة  عرفي من المف مي
تعلم في   الدور الذي تلعبه المعرفة  ا       أالمسبقة في ال ة م بقة تساعد في معرف ة المس ذه المعرف ذا ن ه

ذ  تعلم التالمي وني ة الم .)Hazel et al, 1991( وآيف يتعلم رة المعرف ت فك بقة وراء وآان س
ة   فة البنائي ور الفلس فة ال  ، ظه ذه الفلس ن ه تراتيجيات من  وم دة اس ت ع ة انبثق تراتيجية  بنائي ا اس ه
تعلم الفاعل .األحداث المتناقضة ة ال دأ عملي تراتيجية وتب ذه االس ي ه رى ط ف دما ي ل ظاهرة عن ف

ه و ع فهم ارض م هإتتع ع   . دراآ ا يتوق ا يحدث وم ين م ق ب ة الالتواف ارض نتيج ذا التع ون ه ويك
اقض  )Friedl, 1995( الطالب أن يحدث وهذا الموقف ما يطلق عليه فريدل ولحل  . الحدث المتن

إن الطالب بحاجة  اقض ف ذا الحدث المتن ة وإه ات الكافي ى المعلوم ا من بإل ه الحصول عليه مكان
ة واستخدام األد    ر العلمي    خالل المالحظة والمقارن زة في المختب ي   ، وات واألجه والمعلومات الت

ر العلمي ال تساع   ي المختب ا الطالب ف ى حل حصل عليه اقض إال إذا أصبحت واضحة د عل التن
زان     ، وذات معنى لديه ه لالت ار بياجي ى أفك وتعتمد استراتيجية األحداث المتناقضة في أصولها عل

ي  ديو.)Diana, 2004(المعرف يمج ؤآ داث  )Guillaume, 1997(يل تراتيجية األح ة اس أهمي
م    نها تصدم الطالبإمتناقضة من حيث ال ؤدي به ى الصراع المعرفي   إوت دفعهم للمز و، ل د من   ت ي

ة       االستقصاء تعززو، المالحظة اهيم العلمي تهم المف ا يعزز تنمي والتفكير الناقد وحل المشكالت مم
ذه الدراسة        .تنمية االتجاهات العلمية لديهمو تراتيجية تلقي ه ذه االس وللمزيد من التفصيل حول ه
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ذها  ومراحل   الضوء على بعض النقاط المتعلقة باالستراتيجية وأهدافها وخصائصها  ل   تنفي من قب
  .المعلم

  
  ائص استراتيجيةاألحداث المتناقضةأسس وخص

فة الخاص   ز الفلس ة ع  ترآ داث المتناقض تراتيجية األح اص    ة باس ي الخ ار المعرف ى اإلط ل
المواقف   في ومدى تأثير هذا اإلطار المعرفي   ، ذي يحمله معه داخل الفصل الدراسيبالمتعلم وال

ا      للمتالتعليمية التي تقدم  ا آم ى أسس منه وم عل ا ش  إلشار  أعلم ولذلك فهي تق  ,Schulte)  وتيه
1996).  

ة وه   يأتي الطالب .١ ارف  إلى المواقف التعليمي ارات متنوعة ومن     ، و يحمل مع ومشاعر ومه
  .هذه المعارف والمشاعر والمهارات ينبغي أن تبدأ عملية التعلم

اآهم باأل   طلبةتنمو المعرفة المسبقة لدى ال .٢ ة المحيطة     آنتيجة الحتك ين والبيئ صدقاء والمعلم
  .بهم

اره الخاصة      هالفهم الخاص به والمعاني من خالل خبرات  طالب يبني ال .٣ ابقة ويستخدم أفك الس
  .للحكم على مدى صحة ما توصل إليه من فهم للظواهر المختلفة

تعلم يتم نقله من المعلم إلى  وال، ى ذاتيًا من قبل الجهاز المعرفي للطالب نفسهيبنى المعن .٤ ، الم
الم ال         تعلم آنتيجة لتفاعل حواسه مع الع ل الم داخل عق يس   ولكن يتشكل المعنى ب خارجي ول

 .نتيجة لسرد المعلم له

  .ة نشطة تتطلب جهدًا عقليًاليعم طالبإن تشكيل المعاني عند ال .٥

ه   طالبإذ يتمسك ال، قاوم أي تغير بشدةت طالبإن البنية المعرفية المتكونة لدى ال .٦ ا لدي من   بم
  .ولكنها تبدو مقنعة له فيما يتصل بمعطيات الخبرة، المعرفة مع أنها قد تكون خطأ

ه        طالبإن وضع ال .٧ بقة يحدث ل ة مس ه من معرف في موقف تعليمي يقدم فيه ما يناقض ما لدي
ذه  اللحظة ينشط     ، م االتزاننوعًا من االضطراب في بنائه المعرفي أو ما يسمى بعد وفي ه

  .إعادة تنظيم البناء المعرفي السابق لديهوذلك عن طريق ، االتزان ء تحقيقسعيًا ورا هعقل

  :تية آلاستراتيجية األحداث المتناقضة بالخصائص ا تتميزو

داث المتناقضة إل   .١ تراتيجية األح تخدام اس ؤدي اس تعلم  ي دى الم ي ل ارض معرف د تع ، ى تولي
الي يول ةوبالت ي المعرف ة ف ًا للرغب يًال قوي ل يخل، د م ذا المي ل ق صوه ي عق ًا ف راعًا معرفي

تعلم    ، التلميذ ه     وهذا الصراع المعرفي يوجده الم اوًال أن يتكيف مع عالم ا أن  . بنفسه مح آم
  .هذا الصراع المعرفي يدفع تطور المتعلم المعرفي ويساعده على بناء نظامه المعرفي

ين      .٢ رات ب ى مشارآة الخب ة ال يعتمد التعلم القائم على استراتيجية األحداث المتناقضة عل ، طلب
  .والمعلم طلبةوبين ال
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تراتيج  .٣ ذه االس ذ ه ة لتنفي االت الهام د المج اوني أح تعلم التع ر ال ث يكتسب الييعتب ةة حي  طلب
  .Yager , 1991)( ياغر.يجابيًا نحو التعاون والعمل في مجموعاتإ اتجاهًا 

بال .٤ داث المتنا  طال تراتيجية األح ًا الس طاً  تبع اًال ونش ارآًا وفع ون مش ة يك ة مق، قض ارن
  .التي يلقيها المعلمومتلقيًا للمعلومات  باستراتيجيات تقليدية أخرى يكون فيها المتعلم سلبيًا

دريس    طلبةتعمل استراتيجية األحداث المتناقضة على جذب انتباه ال .٥ ة الت  .مما يزيد من فاعلي
  .)(Robert , 1987 روبرت

تراتيجية .٦ ل اس ة ل ألا تعم ارة الدافعي ى إث داث المتناقضة عل ةلح ر  طلب ارات التفكي ة مه وتنمي
 .)Wright, 1992( رايت، لديهم وتنمية المفاهيم العلمية

تراتيجية ا  .٧ تخدام اس ة دور  ألالس داث المتناقض ل     إح ارات ح ين مه ي تحس ال ف ابي وفع يج
  .Dennis, 1996)( دينس، طلبةالمشكالت ومهارات التفكير العلمي لدى ال

تراتيجية  إ ذه االس دف ه ل   ن ه ي تحوي ن ف ة  يكم ين إالطلب ى متعلم اعلين ل رين  ف ومستفس
وويكّو ا نفأبن ن هم فهم ةأس اهيم العلمي ق للمف ودث، عم ، )(Judith Longfield, 2009 ج

)Norris, 1997(  اهيم     االستراتيجية  ن دورإوبذلك يمكن القول ة المف ط هو تنمي يس فق ة  ل  العلمي
داه أيضاً  نما تإو م   إتع ة العل م طبيع ة   تع، التثقيف العلمي  ، لى فه ار العلمي ق األفك دماج في   ، مي واالن

  . حضارة العلم
  

  ل استراتيجية االحداث المتناقضةمراح
تخد تراتيجية االس ة ألام اس داث المتناقض ب   ح دريس يج ي الت دا    ف داد  جي يط واالع التخط

ليمة      ة الس ات العلمي اهيم واالتجاه ة المف مان تنمي ون، لض رونآو ويلس  ,Wilson 2010( خ
Jennifer, Ignacio,( .بالمراحل الثالث اآلتية باستراتيجية األحداث المتناقضة تدريساليمر:   

  مرحلة إحداث التناقض
تم جذ    اقض ي تهم    في مرحلة إحداث التن ادة دافعي ة وزي اه الطلب اء    ، ب انتب ى إلق وتشجيعهم عل

ه  ، التناقض المقدماألسئلة حول  ة تاحة الفرصة للطلب   إويمكن تقديم التناقض بأشكال مختلفة ويعقب
تها   ئلة ومناقش ديم األس ى اقتراحات ا     ، لتق م عل م المعل ة ال يحك ذه المرحل يراتهم  وفي ه ة وتفس لطلب

أ ة    ، بالصواب والخط اقض ومناقش رة بالتن ة مباش ة الطلب ن خالل مواجه ًا م تم أيض ن أن ت ويمك
  . (Friedl, 1995) الحلول الممكنة للتناقض في مجموعات صغيرة

  مرحلة البحث عن حل التناقض
ه     ، د مرحلة تقديم التناقضبع اد حل ل ة شغوفين إليج ذا     ، يكون الطلب اولتهم  لحل ه وفي مح
ي          ، التناقض ة نش اقض ويصبح الطلب ذا التن ة لحل ه تم إعداد األنشطة الالزم طين في المالحظة   ي
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والتجريب غير ذلك  وفي هذه المرحلة يتعلم الطلبة الكثير ، والتنبؤ، والتصنيف، وتسجيل البيانات
  ).Oloughlin, 1992(محتوى العلمي للدرس من ال

  مرحلة التوصل إلى حل التناقض
اقض بأنفسهم آنتيجة ل     إفي هذه المرحلة ينجح الطلبة في التوصل   ى حل التن ذه األنشطة   ل ه

اقض     ويتوصلون بشغف إلى إجابات للعديد، جريتأوالتجارب التي  ا التن ي آثاره ئلة الت ، من األس
ة بعض األش تعلم الطلب ا ي از آم ات وإنج ع البيان ة المالحظة وإجراء التجارب وجم ياء عن آيفي

الي سوف           ين لسماع النتيجة وبالت م وسيكونون مهتم ات العل المهارات األخرى التي تتصل بعملي
 ).Alkove, 1992( .تحفز في أذهانهم

  ي استراتيجية األحداث المتناقضةالدور الفاعل للمعلم ف
يث يرآز على استخدام األنشطة المتنوعة والتي تشجع بح، يغير من طريقة تخطيطه للدرس .١

اليب   ، والتعاون بينهم، واتخاذ القراراتالطلبة على المشارآة في العمل  ى األس وتدريبهم عل
  .العلمية لتنمية المفاهيم العلمية واالتجاهات العلمية

   .الكتب وشرائط الفيديو والمختبرمثل ، يستخدم مصادر وأدوات خارجية .٢

ظ أف .٣ د إل     يالح ه أي نق رهم دون توجي ات نظ ى وجه تمع إل ة ويس ال الطلب ة ، يهمع أو محاول
  .تصحيح إجاباتهم

داث المتناق  .٤ تراتيجية األح م اس ث يالئ ام الفصل الدراسي بحي ن نظ دل م ي يع ل ف ضة والعم
  مجموعات صغيرة

ار .٥ تراتيجية واألفك ة االس ؤمن بفاعلي ا ي ي تحتويه ة الت ار جزءًا م، القيم ذه األفك ن ويجعل ه
  .اإلطار المفاهيمي الخاص به شخصيًا

  
  الدراسات السابقة

ام  ا و  ق  ,Barbosa, Luis H.; Talero, Paco; Organista ,(2011خرون  آباربوس
José O.; Hernández, Leonor,( ة ه ة إفت دبدراس ى معرف تراتيجية األأل ر اس داث ث ح

ةالمتناق اهيم الفيزيائي ة المف ي تنمي ة لطال، ضة ف يم العلمي ي اوالق ة ف ةب الهندس ة الجامعي ، لمرحل
ذه الدراسة  ائج ه اك أوأظهرت نت تراتيجية اأن هن را واضحًا الس ة ألث ي تنمي حداث المتناقضة ف

  . من خالل جذب انتباه الطلبة وجعلهم منهمكين في التعلم ذي المعنىالمفاهيم العلمية 

ك   ون م ام ج و ق ة  )Jon, Mc Geoy, 1997(ي ج ترات  أبدراس تخدام اس ر اس   يجية ث
ة     ة الحرآي ة الجزئي ة بالنظري ة المتعلق اهيم العلمي م المف ة لفه اعدة الطلب داث المتناقضة لمس  األح

kinetic molecular theory     ٢٥وذلك بهدف إحداث معنى للتعلم وتكونت عينة الدراسة من 
ين    اطالب ارهم ب ث ترواحت أعم ع األساسي بحي ي الصف التاس اعا ١٤-١٣ف هم  .م م تدريس وت
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د    باست زمالئهم في         أراتيجية األحداث المتناقضة وق ة ب ائجهم مقارن ًا في نت نًا ملحوظ روا تحس ظه
ا في        أالمستوى العمري نفسه بحيث اتضح     ة واحتفظوا به اهيم العلمي بوا المف د اآتس م ق تهم   نه بني

  .المعرفية لفترة أطول

ي      ام آون وجيسول ول ة      )Kown ,Jaesol, Lee, 2000(ق ى معرف ر أث بدراسة هدفت إل
ا   استراتيجية األحداث المتناقضة في النمو المفاهيمي في الفيزياء في مواضيع الكهرباء والميكانيك

ائج   اطالب) ٣٠(في الفيزياء وقد تكونت عينة الدراسة من  في المرحلة األساسية العليا وأظهرت نت
ية لدى الطلبة بحيث في نمو المفاهيم العلم الستراتيجية األحداث المتناقضة الدراسة األثر الواضح

  .آانت نتائج االختبارات البعدية لصالح المجموعة التجريبية

لى معرفة أثر استخدام استراتيجية األحداث إبدراسة هدفت  )Sukjin, 2005(قام سكوجين 
ة البحث من      المتناقضة على الدافعية والنمو المفاهيمي واالستقاللية بالعمل الميداني وتكونت عين

ارًا قبلي   )اطالب ١٥٩( اء الطالب اختب م إعط ا وت ي آوري ابع ف ن الصف الس ديًام اهيم اًّ وبع . للمف
اد ع   أو تقاللية واالعتم نفس والنمو    ظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية في االس ى ال ل

واستطالع ما تيسر من الدراسات    ، سبق استعراضه من دراسات ومن خالل ما .المفاهيمي لديهم
تراتيجية    ، باستراتيجية األحداث المتناقضة ذات العالقة ق اس تبين أن الدراسات التي اهتمت بتطبي

  :استعراض الدراسات السابقة مايلي منيتضح  األحداث المتناقضة في التدريس آانت و
ة    ثانذ لم يعثر الباحإمعظم تلك الدراسات آانت خارج الوطن العربي  - على أي دراسة عربي

  .ة تحديدًاتناولت هذه االستراتيجي
ى النمو          رآزت  - تراتيجية األحداث المتناقضة عل ر اس ى الكشف عن أث الدرسات السابقة عل

ة  المفاهيمي و يم العلمي ا          ، الق ة وضرورة إظهاره يم العلمي اهيم والق ة المف ى أهمي دل عل ا ي مم
  .بالبحث العلمي

ي   أاتبعت الدراسات السابقة  - ايتفق مع الدراسة ال    ، سلوب البحث التجريب ذا م ة نظرا  وه  حالي
  .لمناسبته لموضوعه

ى   ولم يتم العثور، مية الكيميائيةالبحث الحالي بتناوله للمفاهيم العل ميزت - ابقة   أعل ي دراسة س
  . تناولت المفاهيم الكيميائية

اء بجزء     ، البحث الحالي بتناوله للمفاهيم العلمية واالتجاهات العلمية معًا تميز - تم االآتف م ي ول
  .سات السابقةمنها آما فعلت الدرا

 
  هدافهامشكلة الدراسة وأ

م المتعمق    تكمن مشكلة الدراسة بوجود حاجة ُملحة لتحسين طرائق التدريس التي تؤدي للفه
ر  ، من هنا انطلقت مشكلة هذه الدراسةو .لمية البعيدة عن التلقين المباشرللمعرفة الع لتبحث عن أث

ك من خالل الحوار وطرح      استراتيجية تدريسية تؤآد إعمال العقل والتفكير لتح ليل المواقف وذل
اتهم        ة اتجاه اهيم وتنمي ة المف ة في تنمي األسئلة وتوليد األفكار مما يحقق تدريسًا أفضل يعين الطلب
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ذلك  ة ل عى العلمي ذه تس ة ه رف الدراس ىإللتع ة    ل ي تنمي داث المتناقضة ف تراتيجية األح ر اس أث
    .لة األساسية العليا في األردنلدى طالبات المرح المفاهيم واالتجاهات العلمية

  : راسة أجابت عن السؤالين التاليينورد أعاله فإن الد في ضوء ما

ات        - دى طالب ة ل اهيم العلمي ة المف ي تنمي ة ف داث المتناقض تراتيجية األح تخدام اس ر اس ا أث م
ا   ية العلي ة األساس امن ا(المرحل ف الث يالص وم   )ألساس ادة العل ي م ة ف ة بالطريق مقارن

  يادية؟ االعت

ر  - ا أث ات       م دى طالب ة ل ة االتجاهات العلمي تراتيجية األحداث المتناقضة في تنمي استخدام اس
ا  ية العلي ة األساس ي ( المرحل امن االساس ف الث ة    )الص ة بالطريق وم مقارن ادة العل ي م ف

  .االعتيادية؟
  

   أهمية الدراسة
ا من أو    ل الدرس  تبرز أهمية هذه الدراسة في أصالة موضوعها آونه ا عل   ائ  ىات في مجاله

ة الدراسة    ينحسب علم الباحثردن ألمستوى ا ال  إوتعود أهمي ى مج ا ، ينل ة  : وهم ة النظري ، األهمي
د تسهم      ، واألهمية العملية ذه الدراسة ق ى جانب الدراسات    إأما األهمية النظرية فتكمن في أن ه ل

وم إلالعديدة األخرى في هذا الميدان  ذ   ، ى تطوير تدريس العل تراتيجية  حيث تفترض ه ا  أه االس نه
ك من         وهو، جاءت لتحقيق هدف هام ى وذل ة بصورة ذات معن اهيم العلمي ة للمف آيفية تنمية الطلب

ة إخالل  ة       ، ثارة الدافعية للطالب وتنمية المفاهيم العلمي ة النظري ة الدراسة من الناحي وتكمن أهمي
ة  ة الخامل ل المعرف دها تحوي ىإبتأآي ك من خالل ف ل دة وذل ة مفي امعرف ة  .همه ة العملي ا األهمي أم

ين ومشرفين    يجاد الفرصة لكل من له عالقة بمإفتكمن ب، للدراسة وم من معلم لتعرف  ا، ناهج العل
ة      ين الطلب م بتلق دي له ى  إعلى إجراءات تنفيذ هذه الدراسة آي تساعدهم باالنتقال من الدور التقلي ل

ناولها موضوعًا على قدر آبير من وتتضح أهمية هذه الدراسة من خالل ت، تسهيل وتوجيه تعلمهم
ي الت     تخدامها ف ن اس دة يمك تراتيجية جدي ق باس ة يتعل داث   .دريساألهمي تراتيجية األح ي اس وه

ة  ق   إالمتناقض تخدمون الطرائ ين يس ر المعلم ى أن أآث ي األردن إل ي ف ع التعليم ير الواق ذ يش
   .لقي المعلومةيقتصر دوره على ت التي تجعل من الطالب عنصرًا سلبيًا عتياديةاال
 

  التعريفات اإلجرائية
ي ي استراتيجهي : استراتيجية األحداث المتناقضة ستخدمها  ية من استراتيجيات التدريس الت

رة أو     ، حقيق االهداف التعليمية المنشودةبغرض ت المعلمة/  المعلم ى طرح مشكلة محي وتعتمد عل
ك الموقف أو المشكلة في       الدهشة لديه مما يساعده من خالل  موقف غريب للطالب ويثير حل ذل

ة ا  اهيم العلمي ة المف ة تنمي ه العلمي ة اتجاهات ليمة وتنمي ذه االس ، لس ثالث مراحل وتمر ه تراتيجية ب
اقض  م، مرحلة إحداث التناقض: متتابعة هي ة الوصول   و، رحلة بحث التالميذ عن حل التن مرحل

  .إلى حل التناقض
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ة  ي تمار   : الطريقة االعتيادي ة الت وم   هي الطريق ة العل ى العرض      سها معلم ادة عل د ع وتعتم
ي و تخدام بعض التج    اللفظ ات واس ى الطالب ئلة عل رح بعض األس ًا  ط يحات أحيان ارب والتوض

ة   ال ويكون دور ًا للمعرف ا متلقي ذلك تختلف    . متعلم من خالله تراتيجية المستخدمة    وهي ب عن االس
 . )دور المتعلم نشطًا إيجابيًاويكون األحداث المتناقضة (

اعالت ا   هي تعّل: تنمية المفاهيم العلمية آسجين  ألم الطالبات للمفاهيم الواردة في وحدتي تف
ق حال  (والظاهرة الموجية والصوت اً آتاب العلوم للصف الثامن األساسي المطب ا   ، ي اس إجرائي ويق

ذه الد      د في ه ة المع اهيم العلمي راسة  بالعالمة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار التحصيل  للمف
ي   ب المعرف ن الجان ى م ة األول تويات الثالث مل المس وم و وتش يلتصنيف بل ذآر: ه توى الت ، مس

  .التطبيقو، واالستيعاب
د  : االتجاهات العلمية سمات ذهنية تحدد سلوك األفراد وتعرف أيضًا بأنها توجهات عامة عن

ة      ق بموضوعات علمي ف مصوغة تتعل ع مواق املهم م د تع ر عن راد تظه ون(األف ، ٢٠٠١، زيت
ب ا  )١٠٩ص س الجوان ةآلوتعك تط : تي ب االس ة ح ة العلمي وعية واألمان اح  الع والموض واالنفت

  . بة عليها في المقياس المعد لذلكجرائيًا بمجموع العالمات التي تحصل الطالإوتقاس ، العقلي
 

  حدود الدراسة ومحدداتها
  تيةآليمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات ا

امن          تم تطبي - وم للصف الث اب العل ط من آت ى وحدتين فق م ت  األق الدراسة عل اول  ساسي ول تن
  .الدراسة جميع وحدات الكتاب

ذه الدراسة ع    - ى االتجاهات ا  تم اقتصار االتجاهات العلمية في ه ة ألل ، حب االستطالع  ؛ ربع
  .واالنفتاح العقلي، مانة العلميةألوا، والموضوعية

ة ق    - ى عين ة         اقتصر تطبيق الدراسة عل امن األساسي في مديري ات الصف الث صدية من طالب
راد    ، ألولىعمان ا ة ألف ة العين وبالتالي يعتمد تعميم النتائج على خارج العينة على مدى مماثل

ذه الدراسة من حيث           ، المجتمع األصلي اءة األدوات المستخدمة في ه ى مدى آف ذلك عل وآ
  . صدقها وثباتها وإجراءات تطبيقها

نمية الطالبات للمفاهيم العلمية واالتجاهات العلمية باالختبار والمقياس اللذين تم تحديد قياس ت -
  .الغايةأعدا لهذه 

 
  مجتمع الدرسة وعينتها
ؤمنين    )٨٤( طبقت الدراسة على طالبة من الصف الثامن األساسي من مدرسة عائشة أم الم

ه  تم اختيارها بطريقة قصدية ب، مديرية عمان األولى/ الثانوية للبنات دارة إسبب التعاون الذي أبدت
ذ الدراسة    المدرسة واستعداد معلمة ا ى عدة شعب    شتملت المدرسة   ا. لعلوم للمشارآة في تنفي عل
راد داخل    ( تم اختيار شعبتين دراسيتين منها بطريقة عشوائية، للصف الثامن األساسي يس لألف ول
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عب ة ل )الش ة التجريبي داهما المجموع ل إح ا ال، تمث ت طالباته ًا  درس رحتين وفق دتين المقت وح
ي درست       ، المتناقضة الستراتيجية األحداث ة المجموعة الضابطة الت في حين مثلت الشعبة الثاني

 .تيآلآما هو موضح في الجدول ا، ياديةطالباتها العلوم بالطريقة االعت
  .على مجموعات الدراسة توزيع أفراد الدراسة: )١(جدول 

  الشعبة   عدد األفراد   المجموعة  استراتيجية التدريس 
 )أ(الشعبة  ٤٢ التجريبية  األحداث المتناقضة 

 )ب(الشعبة  ٤٢ الضابطة االعتيادية 
  

  أدوات الدراسة
داف الدرا  ق أه ةلتحقي تخدام األدوات ا ، س م اس ةت ة  ا :آلتي اهيم العلمي يل للمف ار التحص ، ختب

  .ا يلي عرض لكل منهاوفيم .المادة العلميةو، س االتجاهات العلمية عند الطلبةمقيا
 

  اختبار التحصيل للمفاهيم العلمية
دتي         ي وح ة ف اهيم العلمي امن للمف ات الصف الث ة طالب اس تنمي ار لقي ذا االختب داد ه م إع ت

ع  جين م اعالت األآس ة والصوتتف اهرة الموجي ة، العناصر والظ تويات التالي ي المس ذآر : ف الت
 .واالستيعاب والتطبيق

  تيةآلالغرض الخطوات ا لهذا باحثانوقد اتبع ال
ار   - اس مدى      : تحديد هدف االختب ى قي ار إل ذا االختب ات الصف ا    هدف ه امن  تحصيل طالب لث

ة       (في وحدتي  األساسي المفاهيم العلمية  اعالت األآسجين مع العناصر والظاهرة الموجي تف
اس تحص  )والصوت الل قي ن خ ة م تويات الثالث ى المس ا عل ذآر: يلهم فيه تيعاب، الت ، االس

   .طبيقالت
احث - ل الب اهيم المتضمنة من قب د المف ي وحدتي ينتحدي ع العناصر ( ف اعالت األآسجين م تف

ة والصوت  اهرة الموجي ن  )والظ ي  م امن األساس وم للصف الث اب العل ياغة ، آت دف ص به
 .فقرات االختبار

 
  إعداد جدول المواصفات

م  ار   إت فات اختب دول مواص داد ج دين   ع ن بع ون م ة وتك اهيم العلمي ل : المف األول يمث
ل م  ، سية المتضمنة في الوحدة الدراسية    الموضوعات الدرا اني يمث ة    والث ة الثالث ستويات المعرف

ذآر( تيعاب، الت ق، واالس رًا       .)والتطبي ثالث نظ تويات ال ار المس م اختي ان ت ب رأي الباحث وحس
تراتيجية   لطبيعة المادة العلمية التي تم اختيارها وطبيعة المرحلة العمرية للطلبة وحداثة تطبيق اس

ا     ية العلي ة االساس ى المرحل ة عل داث المتناقض ّمنو .االح رات     تض دد الفق ى ع دول عل ذا الج ه
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ة في آل م        ة الثالث وضوع من موضوعات    ونسبتها المئوية لكل مستوى من المستويات المعرفي
ار    إوآان الهدف من ، الوحدة الدراسية ذا االختب ار  إعداد جدول المواصفات له وازن   عداد اختب مت

  . معرفة الثالثة بنسب مئوية معقولةبحيث تتوزع فقراته على محتوى المادة العلمية ومستويات ال
ة من       ة بصورته المبدئي اهيم العلمي ى المستويات     ) ٦٠(وتكون اختبار المف رة موزعة عل فق

  : تي آلعلى النحو ا )التطبيق، االستيعاب، التذآر(المعرفية الثالثة 
ذآر - توى الت توى  بل: مس ذا المس رات ه دد فق ا ) ٢٢(غ ع كلت م رة ش بته  فق ن  )%٣٧(نس م

 .فقرات االختبار الكلية
ا   ) ٢٠(بلغ عدد فقرات هذا المستوى  : مستوى االستيعاب - رة شكلت م بته   فق من   )%٣٣(نس

 .فقرات االختبار الكلية
ق - توى التطبي توى  : مس ذا المس رات ه دد فق غ ع بته  ) ١٨(بل كلت مانس رة ش ن  )%٣٠(فق م

 .ت االختبار الكليةفقرا
آسجين األمواصفات االختبار التحصيلي لوحدتي تفاعالت بعض العناصر مع : )٢(جدول 

 .والظاهرة الموجية
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  التطبيق  االستيعاب  التذآر
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  ١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ٣  %٥  ١جيناألآس
  ١.٦٦  ١  ٥.٠٠  ٣  ٣.٣٣  ٢  ٦  %١٠  ٢األآسدة

تطبيقات على
األآسدة

٥.٠٠  ٣  ١.٦٦  ١  ٣.٣٣  ٢  ٦  %١٠  ٢  

استعماالت
االآاسيد

١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ٣  %٥  ١  

أضرار
االآاسيد

١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ٣  %٥  ١  
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الحرآة
 التذبذبية

٠.٠٠  ٠  ١.٦٦  ١  ٣.٣٣  ٢  ٣  %٥  ١  

الحرآة
التذبذبية 
 والموجات

٥.٠٠  ٣  ٣.٣٣  ٢  ١.٦٦  ١  ٦  %١٠  ٢  

خصائص
 الموجات

١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ٣  %٥  ١  

الموجات
الكهرومغناط

 يسية

١.٦٦  ١  ٣.٣٣  ٢  ٥.٠٠  ٣  ٦  %١٠  ٢  
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  التطبيق  االستيعاب  التذآر
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منشأ الموجات
الصوتية  
 وانتشارها

١.٦٦  ١  ٣.٣٣  ٢  ٥.٠٠  ٣  ٦  %١٠  ٢  

سلوك موجات
 الصوت

١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ٣  %٥  ١  

  ١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ٣  %٥  ١ الرنين
ائصخص

 الصوت
  ٣.٣٣  ٢  ٣.٣٣  ٢  ٣.٣٣  ٢  ر٦  %١٠  ٢

حدود سمع
 اإلنسان

١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ١.٦٦  ١  ٣  %٥  ١  

المجموع
  %٣٠  ١٨ %٣٣  ٢٠ %٣٧  ٢٢  ٦٠  %١٠٠  ٢٠ النهائي

  
  عداد فقرات االختبارإ

ابقة    وفق جدول المواصفات الذي أعد ، تم بناء فقرات االختبار وتكون في   ، في الخطوة الس
ات  )٦٠(من  صورته المبدئية ة  فقرة لكل فقرة أربعة بدائل تمثل اإلجاب ط    ، المحتمل ا فق واحدة منه

 : فقرات االختبار وقد روعي عند صياغة، صحيحة

  .ستوى طالبات الصف الثامن األساسيصياغة الفقرات بلغة سليمة تتناسب وم .١

  . بط بمحتوى الوحدة وأهدافهامحتوى الفقرات مرت .٢

  .بار من الناحية العلمية واللغويةفقرة االختجابات وتجانسها مع إلوضوح ا .٣

  .جود عدة إجابات تحمل المعنى نفسهعدم و .٤

 .لى حد ماإن يكون طولها في الفقرة الواحدة متجانسًا أو، يمكن أن تكون اإلجابات أقصر ما .٥

ن ال   ار م ات االختب ون تعليم رًا لك ارات  ونظ اء االختب ي بن ة ف ب الهام اعد  ، جوان ث تس حي
ار و   الطالبات في ال ة االختب ى طبيع ه     تعرف عل ة عن فقرات ة اإلجاب ه وآيفي د روعي في    ، أهداف فق

ذه   ة ه ات    آتاب ين الطالب ة واضحة تع ياغتها بلغ ات ص ة  التعليم ى  آيفي ارعل ة اختي ع ، اإلجاب م
هذا وقد وضع مفتاح لإلجابات الصحيحة لتحديد .الصحيحة اإلشارة إلى أن هناك إجابة واحدة هي

ة لكل     عدد الفقرات التي ت ة الكلي ة العالم مكنت الطالبة من اإلجابة عنها بشكل سليم وبالتالي معرف
  .منهن
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 صدق االختبار
واه    أآان من الضروري الت، عداد اختبار المفاهيم العلميةإن بعد االنتهاء م آد من صدق محت

لجنة على  لذلك تم عرضه، المحددة للوحدة الدراسية المقررةهداف ألوصالحية فقراته في قياس ا
ة   ون درج يعهم يحمل اهج  جم ة أعضاء من دريس وخمس ة ت ة أعضاء هيئ ن أربع ة م يم مؤلف تحك

دريس   هالدآتورا . في تدريس العلوم باإلضافة إلى مشرف تربوي ومعلمة علوم لديهم خبرة في الت
ذلك   وطلب إليهم إبداء الرأي في دقة محتوى الفقرات ومدى مالءمتها لألهداف المرسومة لها  وآ

رات   وإبداء أية مالحظات يرونها مناسبة من حذف وتعد، اغة اللغوية والعلميةالصي يل وإضافة فق
ى حده عن    ، أخرى بدًال منها م عل ة مقتصرة    وآان يتم مناقشة رأي آل محك د ورود مالحظة فردي

ه اد عل، علي ينوباالعتم ات المحكم ادة   ، ى مالحظ م إع ث ت ار حي رات االختب ي فق ر ف د النظ أعي
ة   ، وحذف بعضها اآلخر، بعض االختبار صياغة فقرات ل النهائي ليصبح االختبار في صورته  قب

 .مكونًا من تسع وخمسين فقرة  بعد حذف فقرة منه في ضوء التحكيم

  التطبيق االستطالعي لالختبار
ات     المفاهيم العلمية  تم تطبيق اختبار ة من طالب ين طالب على عينة استطالعية تألفت من ثالث

ط       الصف الثامن ف ل أسبوع فق راد الدراسة قب ي  مدارس مديرية عمان األولى ولكن من خارج أف
راد الدراسة ى أف ه عل ن تطبيق دف. م ك به مالت:  وذل ه له وى فقرات ن وضوح محت د م ة ، أآ معرف

رات    حساب معامل الصعوبة ومعامل التم، تطبيق هذا االختبارالالزم لالزمن  رة من فق ييز لكل فق
   .االختبار

  لصعوبة والتمييز لفقرات االختبار معامالت ا
ة االستطال ة العين ات طلب ى عالم اد عل ةباالعتم اهيم العلمي ار المف ي اختب م حساب . عية ف ت

ل معامل صعوبتها عن      معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وتم حذف الفقرات التي ق
ا حسب معامل ، )٠.٨٠( و زاد عنأ )٠.٢٠( رات آم ان عددها خمس فق رة وآ ز لكل فق التميي

ي  . ث فقراتوآان عددها ثال )٠.٢( أيضًا وتم حذف الفقرات التي قل معامل تمييزها عن وفيما يل
  .فقرة )٥١(وعددهالتوزيع النهائي لفقرات االختبار يبين االجدول الذي 

  .توزيع فقرات اختبار تنمية المفاهيم العلمية على المستويات المعرفية :)٣(جدول 

 المستوى د الفقراتعد  %النسبة 
 التذآر ١٨ ٣٥.٣
  االستيعاب  ١٨ ٣٥.٣
 التطبيق ١٥ ٢٩.٤

 ثبات اختبار المفاهيم العلمية 
ه     إيشير معامل ثبات االختبار  د تطبيق ا عن لى مدى االتساق في عالمة الطالب أو مدى ثباته

رة   أ ر من م راد    آث ى األف ة     عل ة  (أنفسهم في ظروف مماثل و زين جل  أومن   ).٧٢ص، ١٩٩٨، اب
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تم استخدام معادلة ، ية  بعد التعديل والحذف واالضافةحساب معامل الثبات الختبار المفاهيم العلم
د وجد   ، KR- 20آودر ريتشاردسون ه يساوي  أوق ق أهداف      ) ٠.٨٠( ن ة مناسبة لتحقي وهي قيم

تو  ى مس م عل ي الحك ار ف تخدام االختب د سالمة اس ا يؤآ ذه الدراسة مم اهيمه ة للمف ة الطلب  ى تنمي
  .العلمية

  مقياس االتجاهات العلمية 
 :باإلجراءات اآلتية لبناء هذا المقياس قام الباحثان
اس   ن المقي دف م د اله د       :تحدي ة عن ات العلمي اس االتجاه دف قي اس به ذا المقي اء ه م بن ت

امن ا    ات الصف الث دها    طالب ة وبع ذ التجرب ل تنفي د ت   ألساسي قب ى     وق ك من خالل الرجوع إل م ذل
ون  ، ١٩٨٦الشيخ  ، ١٩٨٤المحتسب (: والمراجع ذات الصلة وهي بعض الدراسات ، ١٩٨٨زيت

ديلي ، ٤٣ص ة   .)٢٠٠٥ع اء هيئ ن أعض اص م حاب االختص ض أص آراء بع تئناس ب واالس
ي شكلت      اد الت د األبع ة لتحدي ة      التدريس في آليات العلوم التربوي ا االتجاهات العلمي في مجموعه

  .االنفتاح العقليو، العلمية األمانة، الموضوعية، حب االستطالع :هيو
ياغة ة   ص ورته األولي ي ص اس ف رات المقي وع     :فق ن ن رة م رين فق ع وعش ن أرب ون م تك

ا   أمام موقف أو مشكلة وطرح سؤال  وضعت الطالبة في آل فقرة  االختيار من متعدد حول   عليه
ذا  ان  ه ف وآ ديال   الموق ة ب دائل الثالث د الب ار أح ا اختي ا وأ  عليه ا إيجابي ل موقف الث  يمث ي ث عط

ات ديال، درج دة  وب ة واح لبيًا وأعطي درج ًا س ل موقف ا ال، يمث ف  أم ن موق ر ع ث فيعب ديل الثال ب
ة القصوى     ، نوقد خصصت له درجتا .ال هو سلبي وال إيجابي، حيادي ذلك تكون العالم داء آلوب

  .٢٤عالمة والعالمة الدنيا هي  ٧٢الطالبة على المقياس هي 
 صدق وثبات المقياس

ها    مقياس في صورته األوليةتم عرض ال ابقة نفس يم الس داء     .على لجنة التحك يهم إب وطلب إل
ذ          ة للطالب وآ ة العمري اس للمرحل رات المقي ة فق ة    الرأي في مدى مالءم ة الصياغة اللغوي لك دق

ديل وإضافة      وإبداء أية مالحظات يرو، والعلمية ا مناسبة من حذف وتع ديل بعض     . نه م تع د ت وق
ليصبح ، فقرات ٤ من الفقرات التي اقترح حذفها وآان عددها ت أخرى بدًالالفقرات وإضافة فقرا

ى  .ائية مكونًا من أربع وعشرين فقرةالمقياس في صورته النه هذا وقد توزعت فقرات المقياس عل
هبألا ة المتضمنة في اد األربع ا   .ع اخ الف ة آرونب تخدام معادل اس باس ات المقي ل ثب م حساب معام ت

  ).٠.٨٤(نه يساوي أووجد 
 المادة العلمية 

اعالت األآسجين مع العناصر        دريس وحدتي تف تم إعداد دليل للمعلمة آي تسترشد به في ت
تراتيجية األحداث المتناقضة    و، للصف الثامن األساسيوالظاهرة الموجية والصوت  د  ، فق اس وق

 :تضمن هذا الدليل مايلي
، ة األحداث المتناقضة وعناصرهااحتوت المقدمة على تعريف المعلمة باستراتيجي: المقدمة

 .الوحدتين وفق هذه االستراتيجية وعلى إرشادات خاصة حول آيفية تدريس



 ١٥٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهاني العبوس، ورؤوف العاني

 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) نسانيةالعلوم اال(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دريس آل موضوع من دروس       : الخطة الزمنية للوحدة ة لت تم تحديد عدد الحصص الالزم
تخد  دتين باس ة  الوح داث المتناقض تراتيجية األح دد الحصص   ، ام اس ان ع ث آ ة ) ٢٠( حي حص

 .اسيةدر
ط ا دريسخط ى    : لت درس عل ة ال تملت خط درس    اش وع ال ن موض اة م داف المتوخ ، األه

  .واألنشطة الواردة فيه، وخطوات تنفيذ الدروس، والمواد الالزمة، األدوات
رة      ن ذوي الخب ين م ن المحكم ة م ى مجموع ه عل م عرض دليل ت دق ال ن ص د م وللتأآ

وم واالختصاص دريس العل ق ت اهج وطرائ ي المن ومومشرفي ومعلمي ال، ف نهم ، عل د طلب م وق
دل     إ بة ال دى مناس ول م رأي ح داء ال ة  ب تراتيجية المقترح ذ لالس د أ  ، يل لتنفي م يب نهم  ول ة  أي م ي

  .وبذلك أصبح  جاهزًا للتطبيق، لتعديلمالحظات جوهرية تستوجب ا
   تكافؤ مجموعتي الدارسة

ي     ار التحصيلي القبل ى االختب ة عل وعتي الدراس افؤ مجم ن تك ق م ل التحق ن أج اهيم للم م ف
ك  ة وذل ام الباحث   العلمي ة ق دء بالتجرب ل الب ات   انقب ابية واالنحراف طات الحس تخراج المتوس باس

  .والجدول اآلتي يوضح النتائج، االختبارالمعيارية ألداء طلبة المجموعتين على هذا 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات المجموعتين على االختبار : )٤(جدول 
  .حصيلي القبلي للمفاهيم العلميةالت

 االنحراف المعياري ط الحسابيسالمتو المجموعة  المستوى
  المستوى األول

 التذآر
 ١.٩٤  ١٠.٥٢ الضابطة

 ١.٣٥  ١٠.٤٨ التجريبية 
  المستوى الثاني

  االستيعاب
 ٢.٣٤  ٧.٥٥ الضابطة

 ١.٩١  ٩.٠٢ التجريبية 
  المستوى الثالث

  التطبيق
 ١.١٩  ١.٦٢ الضابطة

 ١.٤٧ ٢.٣١ التجريبية 

 ٤.١٢  ١٩.٦٩ الضابطة  المجموع الكلي
 ٣.١٥ ٢١.٨١ التجريبية 

، بين مجموعتي الدراسة )ظاهريًا(تشير النتائج في الجدول السابق إلى اختالف المتوسطات 
ة  و .أما االنحرافات المعيارية فقد آانت متقاربة لتحديد إذا آانت الفروق بين المتوسطات ذات دالل

ار       )٠.٠٥ =α(حصائية عند مستوى داللة إ م استخدام اختب د ت ي آلاوالجدول  t-test فق يوضح   ت
  .نتائج االختبار
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة  )t-test( )ت(نتائج اختبار: )٥(جدول 
 .ومستوياته الفرعية، المفاهيم العلمية آكل القبلي ختباراالالمجموعتين على 

المتوسط العدد المجموعة  ىالمستو
درجات قيمة  ت الحسابي

 الحرية
الفرق بين 
المتوسطين

مستوى 
 الداللة

 ١٠.٤٨ ٤٢  التجريبية ٠.٨٩  ٠.٠٤  ٨٢ ٠.١٣  ١٠.٥٢  ٤٢  الضابطة  التذآر

  ٩.٠٢  ٤٢  التجريبية ٠.٠٠٢ ١.٤٧  ٨٢ ٣.١٧  ٧.٥٥  ٤٢  الضابطة  االستيعاب

  ٢.٣١  ٤٢  التجريبية  ٠.٠٢ ٠.٦٩  ٨٢ ٢.٣٦  ١.٦٢  ٤٢  الضابطة  التطبيق
العالمة 
  الكلية

  ٢١.٨١  ٤٢  التجريبية  ٠.٠١ ٢.١٢  ٨٢ ٢.٦٥  ١٩.٦٩  ٤٢  الضابطة

  :اآلتي )٥( المبينة في الجدول رقم)t-test) )ت( نتائج اختبارأظهرت 
د بلغت     - ة ق اهيم العلمي ي للمف ار القبل ى االختب ذآر عل توى الت بة لمس ة ت بالنس ، )٠.١٣(قيم

اوي  ال يس طي       ، )٠.٨٩( وباحتم ين متوس ائيًا ب رق دال إحص ود ف دم وج ي ع ا يعن مم
ة  د مستوى الدالل ة عن ى مستوى المعرف ة عل وعتين الضابطة والتجريبي  )٠.٠٥= α(المجم

  .قبل البدء بالتجربة
د بلغت   - تيعاب ق توى االس بة لمس ة ت بالنس اوي، )٣.١٧(قيم ال يس ا ، )٠.٠٠٢( وباحتم مم

رق دال إحصائيًا بين متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبية على مستوى  يعني وجود ف
  .قبل البدء بالتجربة )٠.٠٥ = α(الفهم عند مستوى الداللة 

د بلغت     قيمة ت  - ق ق ال يساوي  ، )٢.٣٦(بالنسبة لمستوى التطبي ي   ، )٠.٠٢( وباحتم ا يعن مم
ابطة والت    وعتين الض طي المجم ين متوس ائيًا ب رق دال إحص ود ف توى  وج ى مس ة عل جريبي

  .قبل البدء بالتجربة )٠.٠٥ = α(عند مستوى الداللة  التطبيق
ار ا    - ى االختب ة عل ة الكلي بة للعالم ة ت بالنس ت    قيم د بلغ ة ق اهيم العلمي ي للمف ، )٢.٦٥(لقبل

وعتين        ، )٠.٠١( وباحتمال يساوي ين متوسطي المجم رق دال إحصائيًا ب ي وجود ف مما يعن
ى   ة عل د   الضابطة والتجريبي ي عن ة القبل اهيم العلمي ي للمف ار القبل ى االختب ة عل ة الكلي للعالم

ة   توى الدالل ة   )٠.٠٥ = α(مس دء بالتجرب ل الب افؤ     . قب دم تك ح ع ة يتض ذه النتيج وبه
وهذا يعني اختالف أفراد المجموعتين في  .المجموعتين على االختبار القبلي للمفاهيم العلمية

ام ول   ة ال التحصيل القبلي بشكل ع ذآر    كاف دا مستوى الت من   تحقق جل ال أو من   .مستويات ع
ة     مجموعتي الدراسة تكافؤ  دء بالتجرب ل الب ة قب على التطبيق القبلي لمقياس االتجاهات العلمي

قام الباحثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة المجموعتين 
  .ول اآلتي يوضح النتائجوالجد، على مقياس االتجاهات العلمية القبلي
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 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) نسانيةالعلوم اال(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعتي الدراسة على االختبار القبلي لمقياس : )٦(جدول 
  .وأبعاده الفرعية، آكل، االتجاهات العلمية

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العالمة العليا المجموعة  بعد االتجاه

 ٢.٨٧  ١١.٣٥ ١٨ الضابطة  حب االستطالع
 ١.٩٩  ١٢.١٦ ريبيةالتج

 ١.٨١  ١١.٢١ ١٨ الضابطة  االنفتاح العقلي
 ١.٦١  ١١.٥٤ التجريبية

 ٢.٢٢  ١١.١٩ ١٨ الضابطة  الموضوعية
 ١.٥٣  ١١.٦٩ التجريبية

 ١.٩٩  ١١.١١ ١٨ الضابطة  األمانة العلمية
 ١.٦٨  ١١.٦٩ التجريبية

 ٧.٨٨  ٤٤.٨٨ ٧٢ الضابطة  المجموع الكلي
 ٥.٦٢١  ٤٧.٠٩ التجريبية

، بين مجموعتي الدراسة )ظاهريًا(تشير النتائج في الجدول السابق إلى اختالف المتوسطات 
ة     د آانت متقارب ة فق ين المتوسطات ذات       و .أما االنحرافات المعياري رق ب ان الف ا إذا آ د فيم لتحدي

ة       د مستوى دالل ة إحصائية عن ار      )٠.٠٥= α(دالل م استخدام اختب د ت ي  والجدول ا t-test فق آلت
  .جنتائاليوضح 

للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة  )t-test( )ت(نتائج اختبار: )٧(جدول 
 .بعاده الفرعيةأو، المجموعتين على االختبار القبلي لمقياس االتجاهات آكل

المتوسط العدد المجموعة  البعد
الحسابي

قيمة 
 ت

درجات 
 الحرية

الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى 
 لةالدال

 ٠.١٤  ٠.٨١  ٨٢ ١.٤٩  ١١.٣٦  ٤٢  الضابطة حب االستطالع
   ١٢.١٧ ٤٢  التجريبية

 ٠.٣٨ ٠.٣٤  ٨٢ ٠.٨٩  ١١.٢١  ٤٢  الضابطة  االنفتاح العقلي
   ١١.٥٥  ٤٢  التجريبية

  ٠.٢٣ ٠.٥٠  ٨٢ ١.١٩  ١١.١٩  ٤٢  الضابطة  الموضوعية
   ١١.٦٩  ٤٢  التجريبية

  ٠.١٦ ٠.٥٧  ٨٢ ١.٤٢  ١١.١٢  ٤٢  الضابطة  األمانة العلمية
   ١١.٦٩  ٤٢  التجريبية

 ٠.١٤ ٢.٢١  ٨٢ ١.٤٨  ٤٤.٨٨  ٤٢  الضابطة  العالمة الكلية
   ٤٧.٠٩  ٤٢  التجريبية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  :اآلتي) ٧(المبينة في الجدول )t-test( )ت(نتائج اختبارأظهرت 

مية قد بلغت  قيمة ت بالنسبة لبعد حب االستطالع على التطبيق القبلي لمقياس االتجاهات العل -
ين متوسطي    ، )٠.١٤( وباحتمال يساوي، )١.٤٩( مما يعني عدم وجود فرق دال إحصائيًا ب

ة     توى الدالل د مس تطالع عن ب االس د ح ى بع ة عل ابطة والتجريبي وعتين الض   المجم
)α = قبل البدء بالتجربة )٠.٠٥.  

د بلغت     قيمة ت بالنسبة لبعد االنفتاح العقلي على التطبيق القبلي لمقياس االت - ة ق جاهات العلمي
ين متوسطي    ، )٠.٣٨( وباحتمال يساوي، )٠.٨٩( مما يعني عدم وجود فرق دال إحصائيًا ب

ة    )٠.٠٥ = α(المجموعتين الضابطة والتجريبية على بعد االنفتاح العقلي عند مستوى الدالل
  .قبل البدء بالتجربة

ا       - ي لمقي ق القبل ى التطبي د الموضوعية عل د بلغت     قيمة ت بالنسبة لبع ة ق س االتجاهات العلمي
ين متوسطي    ، )٠.٢٣( وباحتمال يساوي، )١.١٩( مما يعني عدم وجود فرق دال إحصائيًا ب

ة         د مستوى الدالل د الموضوعية عن ى بع ة عل  )٠.٠٥ = α(المجموعتين الضابطة والتجريبي
  .قبل البدء بالتجربة

د بلغت       قيمة ت بالنسبة لبعد األمانة العلمية على التطبيق القبلي - ة ق اس االتجاهات العلمي لمقي
ين متوسطي    ، )٠.١٦( وباحتمال يساوي، )١.٤٢( مما يعني عدم وجود فرق دال إحصائيًا ب

ة     )٠.٠٥ = α(المجموعتين الضابطة والتجريبية على بعد األمانة العلمية عند مستوى الدالل
  .قبل البدء بالتجربة

ة       قيمة ت بالنسبة للعالمة الكلية على المقياس  - اس االتجاهات العلمي ي لمقي ق القبل ى التطبي عل
ين      ، )٠.١٤( وباحتمال يساوي، )١.٤٨(قد بلغت  رق دال إحصائيًا ب مما يعني عدم وجود ف

د مستوى         اس عن ى المقي ة عل ة الكلي ى العالم متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبية عل
ة  ة )٠.٠٥= α(الدالل دء بالتجرب ل الب افؤ أف .قب ي تك ذا يعن اس وه ي مقي وعتين ف راد المجم

  .االتجاهات العلمية قبل التجربة
  

 المعالجة اإلحصائية
راد الدراسة          ة لعالمات أف ات المعياري ابية واالنحراف استخدم في الدراسة المتوسطات الحس

ث    ي البح ى أدات ة   (عل ات العلمي اس االتجاه يلي ومقي ار التحص ة    )االختب ارات القبلي ي االختب ف
ة تخ  والبعدي ا اس ارآم ادي    ) ت( دم اختب اين األح ل التب ذلك تحلي احب ANOVAوآ  و المص

ANCOVA ،      ات ف ات الطالب طات عالم ين متوس ة ب ك للمقارن ة  وذل وعتين التجريبي ي المجم
  .والضابطة
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 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) نسانيةالعلوم اال(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة

ة      : النتائج المتعلقة بالسؤال األول ما أثر استخدام استرتيجية األحداث المتناقضة في تنمي
وم  ) الصف الثامن األساسي( ة لدى طالبات المرحلة األساسية العلياالمفاهيم العلمي في مادة العل

  مقارنة بالطريقة االعتيادية؟
ه السؤال واختبار ال ولإلجابة على هذا ام  ، فرضية الصفرية المرتبطة ب باستخراج   انالباحث ق

ة   وعتي الدراس ة ألداء مجم ات المعياري ابية واالنحراف ةالضابطة (المتوسطات الحس ) والتجريبي
  .يبين النتائج )٨(والجدول ، لتحصيلي البعدي للمفاهيم العلميةاعلى االختبار 

المتوسطات الحسابية البعديةغير المعدلة واالنحرافات المعيارية ألداء المجموعتين  : )٨( جدول
  .للمفاهيم العلمية البعدي على االختبار التحصيلي

 المعيارينحراف اال المتوسط الحسابي المجموعة  المستوى

  ١.٨٥  ١٥.٢٤ التجريبية  المستوى األول التذآر
 ٢.٠٣  ١٤.٠٩ الضابطة

  ٢.١٩  ١٣.٥٧ التجريبية  المستوى الثاني االستيعاب
 ٢.٤٩  ١١.٦٧ الضابطة

  ١.٤٧  ٧.٥٧ التجريبية  لمستوى الثالث التطبيقا
 ٢.٣٥  ٤.٤٣ الضابطة

  ٤.٩١  ٣٦.٣٨ التجريبية  المجموع الكلي
 ٦.٠٣  ٣٠.١٩ الضابطة

  ):٨(الجدول  يشير

يالحظ أن المتوسط الحسابي غير المعدل للمجموعة : بالنسبة للمستوى األول التذآر -
طة وهو أعلى من المتوسط الحسابي غير المعدل للمجموعة الضاب، )١٥.٢٣( التجريبية بلغ

  . على االختبار التحصيلي البعدي قبل تحييد أثر االختبار القبلي) ١٤.٠٩( حيث بلغ

يالحظ أن المتوسط الحسابي غير المعدل للمجموعة : بالنسبة للمستوى الثاني االستيعاب -
وهو أعلى من المتوسط الحسابي غير المعدل للمجموعة الضابطة ، )١٣.٥٧( التجريبية بلغ

  . ى االختبار التحصيلي البعدي قبل تحييد أثر االختبار القبليعل) ١١.٦٧( حيث بلغ

يالحظ أيضا أن المتوسط الحسابي غير المعدل للمجموعة : بالنسبة للمستوى الثالث  التطبيق -
وهو أعلى من المتوسط الحسابي غير المعدل للمجموعة الضابطة ، )٧.٥٧( التجريبية بلغ

  . البعدي قبل تحيد أثر االختبار القبلي لتحصيلياعلى االختبار ) ٤.٤٣( حيث بلغ

يالحظ أيضا أن المتوسط الحسابي غير : االختبارللمجموع الكلي ألداء الطلبة على  بالنسبة -
 وهو أعلى من المتوسط الحسابي غير المعدل، )٣٦.٣٨( المعدل للمجموعة التجريبية بلغ
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 يد أثرلبعدي قبل تحلتحصيلي اااالختبار على ) ٣٠.١٩( للمجموعة الضابطة حيث بلغ
أثر االختبار ولتحديد مستوى داللة الفروق بين المتوسطات بعد تحييد . االختبار القبلي

للمجموعتين  ANCOVAقام الباحثان  باستخدام أسلوب تحليل التباين المصاحب ، القبلي
المات يجاد المتوسطات المعّدلة واالنحرافات المعيارية للعإومن ثم ، )الضابطة والتجريبية(

  :الجدوالن اآلتيانآكل ولكل مستوى من مستويات التصنيف الثالثة ويبين 

نتائج تحليل التباين المصاحب للفروق بين المتوسطات الحسابية ألداء المجموعتين : )٩( جدول
  .على االختبار التحصيلي البعدي للمفاهيم العلمية

مصدر   المستوى
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

وسط مجموع مت
 المربعات

 قيمة
 ف

  مستوى
 الداللة

ى 
تو
مس
ال

آر
لتذ
ل ا
ألو
ا

 

 ٠.٠١  ٧.١٨  ٢٧.٤١  ١  ٢٧.٤١ الطريقة
 ٠.٩٨  ٠.٠١  ٠.٠٣  ١  ٠.٠٣ االختبار القبلي

  ٣.٨١  ٨١  ٣٠٩.٢٣ الخطأ
  ٨٣  ٣٣٦.٦٧ المجموع

ى 
تو
مس
ال

ي 
ثان
ال

ب
يعا
ست
اال

  

 ٠.٠٠ ٢٠.٨٦  ١٠٦.٢١  ١  ١٠٦.٢١ الطريقة
 ٠.٠١ ٧.٦٩  ٣٩.١٥  ١ ٣٩.١٥ االختبار القبلي

  ٨٣  ٥٥٧.٨٣ المجموع  ٥.٠٩  ٨١  ٤١٢.٤٧ الخطأ

ى 
تو
مس
ال

ث  
ثال
ال

يق
طب
الت

  

 ٠.٠٠ ٤٧.٩٧  ١٨٥.٣٣  ١  ١٨٥.٣٣ الطريقة
 ٠.٥١  ٠.٤٢  ١.٦٢  ١ ١.٦٢ االختبار القبلي

  ٨٣  ٤٩٩.٩٠ المجموع  ٣.٨٦  ٨١  ٣١٢.٩٥ الخطأ
ع 
مو
مج
ال

لي
الك

  
 ٠.٠٠ ٢٨.٣٣  ٨٥٠.٢٣  ١  ٨٥٠.٢٣ الطريقة

 ٠.٢١  ١.٥٨  ٤٧.٣١  ١ ٤٧.٣١ االختبار القبلي
  ٣٣٢٨.٦١٨٣ المجموع  ٣٠.٠١  ٨١ ٢٤٣١.٠٧ الخطأ

  



 ١٦١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهاني العبوس، ورؤوف العاني

 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) نسانيةالعلوم اال(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتوسطات الحسابية المعدلة واالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعتي الدراسة : )١٠(جدول 
  .للمفاهيم العلمية البعدي على االختبار التحصيلي

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابيالمجموعة المستوى
 ٠.٣٠  ١٥.٢٤التجريبية المستوى األول التذآر

  ٠.٣٠  ١٤.٠٩الضابطة
  ٠.٣٦  ١٣.٨١التجريبية المستوى الثاني االستيعاب

 ٠.٣٦  ١١.٤٣الضابطة
  ٠.٣١  ٧.٥٤التجريبية المستوى الثالث التطبيق

 ٠.٣١  ٤.٤٧الضابطة

  ٠.٨٦.  ٣٦.٦٠تجريبيةال  المجموع الكلي
 ٠.٨٦ ٢٩.٩٧الضابطة

  )١٠(يبين الجدول 
ذآر   ة       : بالنسبة للمستوى األول الت دل للمجموعة التجريبي يالحظ أن المتوسط الحسابي المع

غ  ، )١٥.٢٤( بلغ ) ١٤.٠٩(وهو أعلى من المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة حيث بل
د   دي بع ار التحصيلي البع ى االختب د بلغت   عل ة ف ق ي ويالحظ أن قيم ار القبل ر االختب د أث تحيي

اوي ، )٧.١٨( ال يس طي    ، )٠.٠٠٩( وباحتم ين متوس ائيًا ب رق دال إحص ود ف ي وج ا يعن مم
ة    د تثبيت متوسط عالمات      )٠.٠٥ = α(المجموعتين الضابطة والتجريبية عند مستوى الدالل بع

ي    ار القبل ى االختب ة عل الح المج  ، الطلب رق لص ان الف ة وآ ة التجريبي ى أن   ، موع ود إل ك يع وذل
غ    دل بل ى من المتوسط الحسابي      ) ١٥.٢٤(المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية المع وهو أعل

  ). ١٤.٠٩(المعدل للمجموعة الضابطة حيث بلغ 
تيعاب   اني االس توى الث بة للمس ة   : بالنس دل للمجموع ابي المع ط الحس ظ أن المتوس يالح

غ    و، )١٣.٨١( التجريبية بلغ هو أعلى من المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة حيث بل
د     ) ١١.٤٣( ة ف ق ي ويالحظ أن قيم على االختبار التحصيلي البعدي بعد تحييد أثر االختبار القبل

ين متوسطي        ، )٠.٠٠( وباحتمال يساوي ، )٢٠.٨٦(بلغت  رق دال إحصائيًا ب ي وجود ف ا يعن مم
ة    المجموعتين الضابطة والتجريبية ف د مستوى الدالل د تثبيت    )٠.٠٥ = α(ي مستوى الفهم عن بع

ي      ار القبل ى االختب ة عل ة     ، متوسط عالمات الطلب رق لصالح المجموعة التجريبي ان الف ك  ، وآ وذل
غ         دل بل ة المع ة التجريبي ابي للمجموع ط الحس ى أن المتوس ود إل ن   ) ١٣.٨١(يع ى م و أعل وه

  ). ١١.٤٣(ث بلغ المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة حي
ة     : التطبيقبالنسبة للمستوى الثالث  دل للمجموعة التجريبي يالحظ أن المتوسط الحسابي المع

غ           ، )٧.٥٤( بلغ دل للمجموعة الضابطة حيث بل ى من المتوسط الحسابي المع ) ٤.٤٧(وهو أعل
د    ة ف ق ي ويالحظ أن قيم ار القبل ر االختب د أث د تحيي دي بع ار التحصيلي البع ى االختب بلغت  عل

اوي ، )٤٧.٩٧( ال يس طي    ، )٠.٠٠( وباحتم ين متوس ائيًا ب رق دال إحص ود ف ي وج ا يعن مم
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ة         د مستوى الدالل ا عن ارات العلي  )٠.٠٥= α(المجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى المه
، وآان الفرق لصالح المجموعة التجريبية، بعد تثبيت متوسط عالمات الطلبة على االختبار القبلي

غ         وذلك  دل بل ة المع ى أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي ود إل ى من    ) ٧.٥٤(يع وهو أعل
  ). ٤.٤٧(المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة حيث بلغ 

ار  ى االختب ة عل ي ألداء الطلب وع الكل بة للمجم دل : بالنس ابي المع يالحظ أن المتوسط الحس
غ  ة بل ة التجريبي ى ، )٣٦.٦٠( للمجموع و أعل ة  وه دل للمجموع ابي المع ط الحس ن المتوس م

  .على االختبار التحصيلي البعدي بعد تحييد أثر االختبار القبلي) ٢٩.٩٧(الضابطة حيث بلغ 
رق     ، )٠.٠٠( وباحتمال يساوي ، )٢٨.٣٣(ويالحظ أن قيمة ف قد بلغت  ي وجود ف ا يعن مم

ارات ا  دال إحصائيًا بين متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى ق المه د   لتطبي عن
ي     بعد تثبيت متوسط عال  )٠.٠٥= α(مستوى الداللة  ار القبل ى االختب ة عل رق    مات الطلب ان الف آ

 معدله وذلك يعود إلى أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية بلغ ؛لصالح المجموعة التجريبية
  ).٢٩.٩٧(ث بلغ وهو أعلى من المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة حي) ٣٦.٦٠(

ه         ى أن ي تنص عل ى الت رق ذو   : وبهذه النتيجة يتم رفض الفرضية الصفرية األول ال يوجد ف
بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة   )٠.٠٥ = α(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ي اخت ة ف اهيم العلمي ار المف اين المصاحب    .ب ل التب ائج تحلي رت نت ة )ANCOVA(أظه  المتعلق
ين متوسطات العالمات لمجموعتي الد     ة     بداللة الفروق ب اهيم العلمي ار المف وق  ، راسة في اختب تف

اهيم    ار المف ي اختب ة الضابطة ف ات المجموع يالتهن طالب ى زم ة عل ة التجريبي ات المجموع طالب
دي  ة البع ل العلمي ة      ، آك ة الثالث توياته المعرفي ن مس توى م ل مس ي آ ذآر(وف تيعاب، الت ، االس

ه ألج تم رفض الفرضية الصفرية ابناًء على هذه النتائ، )قالتطبي ال يوجد   :ولى التي تنص على أن
ة     د مستوى الدالل ة      )٠.٠٥=  α(فرق ذو داللة إحصائية عن وعتين التجريبي ين متوسطي المجم ب

  .والضابطة في اختبار المفاهيم العلمية
ا        وتتفق  ام به ي ق و  هذه النتيجة مع نتيجة الدراسة الت ام مك  )Jon ,McGeoy ,1997(ي ق

اهيم     التي بينت األثر اإليجابي  م المف ة لفه الستخدام استراتيجية األحداث المتناقضة لمساعدة الطلب
ة       ة الحرآي ة الجزئي ة بالنظري ة المتعلق ا تتفق مع      .kinetic molecular theoryالعلمي ا أنه آم

ة وهي      نتائج الدراسة التي بينت فاعلية استراتيجية األحداث المتناق اهيم العلمي ة المف  :ضة في تنمي
  .)Zohar, 2005(دراسة زوهار 

ا إأي تفوق أفراد المجموعة التجريبية ، ويمكن تفسير هذه النتيجة تراتيجية     لى م ه اس ع ب تتمت
ة   زات تعليمي ن مي ة م داث المتناقض ة –األح تراتيجية طالب  .تعلمي ذه االس ت ه ث جعل ات حي

ة من      ، ة التعليميةًا للعمليالمجموعة التجريبية محور ة في المواقف التعليمي يشارآن بنشاط وفاعلي
ة من عدم       . موجود  الذي يظهر بين ماهو متوقع وما هو خالل التناقض  اقض يحدث حال ك التن ذل

ة من أجل حل        إاالتزان يدفع الطالبات  ة القديم ا بالمعلوم دة وربطه لى البحث عن المعلومة الجدي
اقض والوصول  زإالتن ة االت ى حال تراتيجية ال ذلك تكون اس د حررت ألان وب حداث المتناقضة ق

ة اال  ود الطريق ن قي واء م د س ى ح ة عل ات والمعلم ةالطالب ا عتيادي ون فيه ي يك ًال  الت م مرس المعل



 ١٦٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهاني العبوس، ورؤوف العاني

 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) نسانيةالعلوم اال(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهيم        ، المعلم إيجابيًا والطالب سلبيا، والطالب مستقبًال م أفضل للمف ك في تعّل وقد ظهرت نتيجة ذل
ات في أ    التي تع ا الطالب درس  رضن له اء ال ًا      . ثن ذه الدراسة مناخ د وفرت ه ا    إوق تعلم آم ًا لل يجابي

ذه الدراسة    ذ ه ي   ، لوحظ في أثناء تنفي ك يعن ن يكون بوسعه     أوذل تعلم ل ا  أن الم تعلم م م يكن    ن ي ل
  .في التدريس عتياديةيحدث غالبًا في الطرائق اال وهذا ما ال، مدفوعًا للتعلممندمجًا ومعنيًا و

رة والتواصل وال يمكن أن        حدألإن استراتيجية ا أتي من الخب م ي د أن الفه اث المتناقضة تؤآ
ة    ة دون   إيأتي من انتقال المعرفة من المعلم ى الطالب ا       أل ا في بنيته ا وبنائه ن تشترك في معالجته

ا في     ، ةالمعرفي فضًال على أن دور المعلمة في استراتيجية األحداث المتناقضة يختلف عن دوره
ذا  ، ومسهلة للتعلم لى موجهة وميسرةإ ذ يتحول دورها من ملقنة ومرسلةإ ،عتياديةالطريقة اال وه

يم         ة في تعل ى أن إستخدام الطرائق الحديث ينسجم مع المعايير القومية للتربية العلمية التي تشير إل
   .العلوم يؤدي لتحسين وزيادة التحصيل بين الطالبات

ة     ما أثر استخدا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني م استرتيجية األحداث المتناقضة في تنمي
ا  ية العلي ة األساس ات المرحل دى طالب ة ل ات العلمي امن األساسي( االتجاه ادة ) الصف الث ي م ف

  العلوم مقارنة بالطريقة االعتيادية؟
ن  ة ع ام الباحثولإلجاب ؤال ق ذا الس ات  انه ابية واالنحراف طات الحس تخراج المتوس باس

وعتي  ة ألداء مجم ة  المعياري ة (الدراس ابطة والتجريبي اس    ) الض دي لمقي ق البع ى التطبي عل
وجاءت النتائج على النحو ، للعالمة الكلية ولكل بعد من أبعاد المقياس األربعة، االتجاهات العلمية

  : اآلتي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعتي الدراسة على  :)١١(جدول 
  .وأبعاده الفرعية، آكل، اس االتجاهات العلميةالتطبيق البعدي لمقي

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العالمة العليا المجموعة  بعد االتجاه

  ١.٢١  ١٤.٤٣ ١٨ التجريبية  حب االستطالع
 ٢.٨٤  ١٢.٧١ الضابطة

  ١.١٧  ١٤.٤٥ ١٨ التجريبية  االنفتاح العقلي
 ٢.٣١  ١٢.٠٠ الضابطة

  ١.٢٠  ١٤.٨٦ ١٨ ةالتجريبي  الموضوعية
 ٢.٤٨  ١٢.٧١ الضابطة

  ١.١٣  ١٤.٠٧ ١٨ التجريبية  األمانة العلمية
 ٢.٥٨  ١٢.٥٦ الضابطة

  ٣.٠٩  ٥٧.٨١ ٧٢ التجريبية  المجموع الكلي
 ٩.١٨ ٥٠.٠٢ الضابطة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )١١(الجدول  شيري
تطالع ب االس د ح بة لبع غ : بالنس ة بل ة التجريبي ابي للمجموع ط الحس ظ أن المتوس  يالح

ن  ، )١٤.٤٣( ى م و أعل غ    وه ث بل ابطة حي ة الض ابي للمجموع ط الحس ى ) ١٢.٧١( المتوس عل
  .مقياس االتجاهات العلمية البعدي

ي  اح العقل د االنفت بة لبع غ  : بالنس ة بل ة التجريبي ابي للمجموع ط الحس ظ أن المتوس  يالح
غ       ، )١٤.٤٥٢٤( ى  ع) ١٢.٠٠( وهو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة حيث بل ل

  . مقياس االتجاهات العلمية البعدي
غ  : بالنسبة لبعد الموضوعية ة بل ، )١٤.٨٦( يالحظ أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي

على مقياس االتجاهات ) ١٢.٧١( وهو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة حيث بلغ
  العلمية  البعدي 

ا  ة أم ة العلمي د األمان بة لبع غ يالحظ ف: بالنس ة بل ة التجريبي ابي للمجموع ط الحس  أن المتوس
غ     ، )١٤.٠٧( ث بل ابطة حي ة الض ابي للمجموع ط الحس ن المتوس ى م و أعل ى ) ١٢.٥٦( وه عل

   .البعديمقياس االتجاهات العلمية 
يالحظ أن المتوسط الحسابي للمجموعة     : بالنسبة للمجموع الكلي ألداء الطلبة على المقياس

غ  ة بل غ        و، )٥٧.٨١( التجريبي ث بل ابطة حي ة الض ابي للمجموع ط الحس ن المتوس ى م و أعل  ه
   .على مقياس االتجاهات العلمية  البعدي) ٥٠.٠٢(

توى  د مس طاتولتحدي ين المتوس روق ب ة الف ام، دالل طات  انالباحث ق تخراج المتوس باس
ة     وعتي الدراس ابية ألداء مجم ة  (الحس ابطة والتجريبي اس    ) الض دي لمقي ق البع ى التطبي  عل

لاالتجا ات آك ة، ه اده الفرعي اين ا ، وأبع ل التب لوب تحلي تخدام أس الل اس ن خ اديألم  ح
)(ANOVA  للمجموعتين)اآلتي النتائجويبين الجدول ، )ابطة والتجريبيةالض:  

للفروق بين المتوسطات الحسابية  )ANOVA (نتائج تحليل التباين االحادي :)١٢(جدول 
  .لعلمية البعديلعالمات المجموعتين على مقياس االتجاهات ا

بعد 
  مجموع مصدر التباين  االتجاه

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

  قيمة
 ف

 مستوى
 الداللة

حب 
  االستطالع

 ٠.٠٠ ١٢.٩٤ ٦١.٧١ ١ ٦١.٧١ بين المجموعات
   ٤.٧٦ ٨٢ ٣٩٠.٨٥داخل المجموعات

    ٨٣ ٤٥٢.٥٦ الكلي

االنفتاح 
  العقلي

 ٠.٠٠ ٣٧.٤٧ ١٢٦.٢٩ ١ ١٢٦.٢٩ بين المجموعات
   ٣.٣٧ ٨٢ ٢٧٦.٦داخل المجموعات

    ٨٣ ٤٠٢.٦٩ الكلي



 ١٦٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهاني العبوس، ورؤوف العاني

 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) نسانيةالعلوم اال(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١٢(تابع جدول رقم ... 

بعد 
  مجموع مصدر التباين  االتجاه

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

  قيمة
 ف

 مستوى
 الداللة

  الموضوعية
 ٠.٠٠ ٢٥.٣٧ ٩٦.٤٣ ١  ٣٩٦.٤ بين المجموعات

   ٣.٨٠ ٨٢ ٣١١.٧١داخل المجموعات
    ٨٣ ٧٠٨.١١  الكلي

األمانة 
  العلمية

 ٠.٠٠ ١١.٥٤ ٤٥.٧٦ ١ ٤٥.٧٦ بين المجموعات
   ٣.٩٦ ٨٢ ٣٢٤.٩داخل المجموعات

    ٨٣ ٣٧٠.٦٦ الكلي

المجموع 
  الكلي

 ٠.٠٠ ٢٧.١٠ ١٢٧٢.٩٦ ١  ١٢٧٢.٩٦ بين المجموعات
    ٧٤٦.٩ ٨٢ ٣٨٥١.٤٥داخل المجموعات

    ٨٣ ٥١٢٤.٤١ الكلي
  :النتائج اآلتية )١٢(حادي المبينة في الجدول ألأظهرت نتائج تحليل التباين ا

تطالع  د حب االس بة لبع ت  يالح: بالنس د بلغ ة ف ق اوي، )١٢.٩٥(ظ أن قيم ال يس  وباحتم
ة في   ، )٠.٠٠( مما يعني وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبي

   .وآان الفرق لصالح المجموعة التجريبية، )٠.٠٥= α(بعد حب االستطالع عند مستوى الداللة 
ي   اح العقل د االنفت بة لبع ة ف : بالنس ظ أن قيم ت   يالح د بلغ اوي ، )٣٧.٤٧(ق ال يس  وباحتم

ة في   ، )٠.٠٠( مما يعني وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبي
   .وآان الفرق لصالح المجموعة التجريبية، )٠.٠٥ = α(بعد االنفتاح العقلي عند مستوى الداللة 

وعية  د الموض بة لبع ت  : بالنس د بلغ ة ف ق ظ أن قيم اوي، )٢٥.٣٧(يالح ال يس  وباحتم
ة في   ، )٠.٠٠( مما يعني وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبي

  .الفرق لصالح المجموعة التجريبية وآان، )٠.٠٥ = α(بعد الموضوعية عند مستوى الداللة 
ة   ة العلمي د األمان بة لبع ت   : بالنس د بلغ ة ف ق ظ أن قيم ال ، )١١.٥٤(يالح اويوباحتم  يس

ة في   ، )٠.٠٠( مما يعني وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبي
  .الفرق لصالح المجموعة التجريبية وآان، )٠.٠٥ = α(مانة العلمية عند مستوى الداللة ألبعد ا

اس  د بلغت     : بالنسبة للمجموع الكلي ألداء الطلبة على المقي ة ف ق  ،)٢٧.١٠(يالحظ أن قيم
اوي  ال يس وعتين        ، )٠.٠٠( وباحتم طي المجم ين متوس ائيًا ب رق دال إحص ود ف ي وج ا يعن مم

ة    توى الدالل د مس اس عن ى المقي ة عل ي ألداء الطلب وع الكل ى المجم ة عل ابطة والتجريبي   الض
)α = ة   ، )٠.٠٥ ة التجريبي الح المجموع رق لص ان الف ية    . وآ ض الفرض تم رف ة ي ذه النتيج وبه

بين متوسطي α = (0.05  ( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية: ي تنص على أنهالصفرية الثانية الت
  .المجوعتين التجريبية والضابطة في مقياس االتجاهات العلمية
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ات    ين متوسطات العالم روق ب دالالت الف ة ب ادي المتعلق اين األح ل التب ائج تحلي أظهرت نت
ة آكل     لمجموعتي الدراسة اس االتجاهات العلمي اده ا    وفي  ، في مقي د من أبع ة  ألآل بع حب  (ربع

احاال، االستطالع ي نفت ة، الموضوعية، العقل ة العلمي ة ) االمان ات المجموعة التجريبي وق طالب تف
ة     ات المجموع يالتهن طالب ى زم ة عل داث المتناقض تراتيجية األح وم باس ن العل واتي درس الل

وفي آل   ، لعلمية البعدي آكل اس االتجاهات افي مقي عتياديةالضابطة اللواتي درسن بالطريقة اال
ه    . بعاده االربعةأمن  ى أن ي تنص عل : بناًء على هذه النتائج تم رفض الفرضية الصفرية الثانية الت

ابطة في  بين متوسطي المجموعتين التجريبية والض  )٠.٠٥=α(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
  .  مقياس االتجاهات العلمي

ة    ذه النتيج ير ه ن تفس و -، ويمك ة  أي تف ة التجريبي راد المجموع تراتيجية   إ -ق أف ى أن اس ل
دون  نعن رأيه  يعبرن نأب اتحداث المتناقضة موضع التجربة أتاحت الفرصة الحقيقية للطالبألا

ول المناسبة   إحرج أو خوف من خالل إثارة اهتمامهن وزيادة الدافعية لديهن للبحث عن  يجاد الحل
ة  و ي مناقشة المعلوم اء ف ذل، سلوك العلم ة   وآ ة جماعي ة تعليمي ة بيئ ة اشترآت فيإك تهيئ ا يجابي ه

ك أ  . الطالبات في المناقشة والحوار    ة الطالب     آل ذل ادة ثق ته ، أنفسهن ب اتسهم في زي في   نورغب
ي   ، تطالعشباع حب االس  إلمن التعلم والبحث والتساؤل  المزيد اح العقل دما  وع، وممارسة االنفت ن

ت الطالب  ر  اتأعطي ة التعبي رأي ج  حري ن ال تهع ادًا عل   نعل وعية واعتم ر موض هنأى أآث  نفس
دفاع إشارة إلوآما ينبغي ا. لممارسة األمانة العلمية تعلم       لى الحماس واالن ة الشديدة في ال والرغب

ائج      ذه النت ق ه ي تحقي ًا ف ببًا رئيس ًا س ان أيض ال تنمي      آ ي مج ك ف ان ذل واًء أآ اهيم أم س ة المف
ة        وظهر ذلك الحماس من  ، االتجاهات العلمية ة من المعلم راد المجموعة التجريبي خالل طلب أف

  . اسةاالستمرار في استخدام هذه االستراتيجية حتى بعد انتهاء فترة تطبيق الدر
ة      ة التجريبي راد المجموع الح أف اءت لص ي ج ائج الت ذه النت ي ضوء ه انوصي البايوف  حث

  : بمايلي
  .ين لهذه االستراتيجية في تدريسهماستخدام المعلم -
مين  - يعتض وم مواض اهج العل وى من ة ودروس محت ذه  اعلمي ق ه مح بتطبي ى وتس تتماش

 .االستراتيجية
ذ  إ - ى ه دريبهم عل دادهم وت رامج إع ن خالل ب وم م ي العل ة طالع معلم تراتيجية وآيفي ه االس

 .استخدامها
ل المشرفين          - وم من قب تراتيجية لمعلمي العل ذه االس ق ه عقد دورات وورش عمل حول تطبي

 .شراف في وزارة التربية والتعليمإلربية ومديرية افي مديريات الت
ة    - رات تابع ي متغي تراتيجية ف ذه االس ر ه ول أث ة ح ات الحق راء دراس ة إج ل تنمي أخرى مث

  .وتنمية مهارات التفكير العلمي وحل المشكالت، عمليات العلم
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  واألجنبية المراجع العربية
ع    .ي التربيةأساسيات القياس والتقويم ف .)١٩٨٨.(فريد، أبو زينة - . دار الفالح للنشر والتوزي

  .الكويت

ة         " .)٢٠٠٥( .عبد السالم ،لعديليا - ة في تنمي ق المعرف ى تطبي ائم عل تعلم الق فاعلية نموذج ال
ة ا     ة المرحل دى طلب ة ل ات العلمي ة واالتجاه اهيم الكيميائي ي األردن ألالمف ا ف ية العلي  ."ساس

   .االردن .عمان .ية للدراسات العلياعة عمان العربجام .ه غير منشورةرسالة دآتورا

يخ - ن  ،الش ر حس ة     " ).١٩٨٦( .عم رحلتين الثانوي ي الم ة ف ات الطلب ين اتجاه ة ب العالق
 .١٠٥ – ٨٧ .)٢( ١٤ .مجلة العلوم االجتماعية. "عدادية نحو العلم وسمات شخصياتهمإلوا

ب - ي ،المحتس مية عزم ر" ).١٩٨٤( .س ي   أث مات شخص م وس ة العل م لطبيع م المعل ته فه
ة  ر منشورة     ."واتجاهاته العلمية على اتجاهات الطالب العلمي تير غي الة ماجس ة   .رس الجامع

 .األردن .عمان .ردنيةألا

ال  .حسن  ،زيتون - ة  .)١٩٩٢( .آم وي     .البنائي ة منظور ابستمولوجي وترب أة دار   .البنائي منش
 .سكندريةإلا .المعارف

ة    .)١٩٨٨( .عايش ،زيتون - ول العلمي وم   االتجاهات والمي دريس العل ار للنشر   دار  .في ت عم
 .ردنألا .عمان .والتوزيع

ون - ايش ،زيت وم  .)٢٠٠١( .ع دريس العل اليب ت عدار الشروق للنشر  .أس ان.  والتوزي  .عم
  .ردنألا

- -Alkove, L. (1992). "Plain talk: Recognizing Positivism and 
Constructivism in Practice". Action and Teacher Education. 14(2).14-
22. 

- Appleton, K. (1995). "How Students Explore The Problem Space". 
Journal of Research in Science Education. 25(4). 383-393. 

- Appleton, K. (1996). "Students Response during Discrepant Event 
Science Lesson". Eric .ed 393 696. 

- Barbosa, Luis H. Talero, Paco. Organista, José O. Hernández, 
Leonor. (2011). "Los experimentos discrepantes como un escenario 
cautivante con rol social educativo". Latin-American Journal of 
Physics Education. March. 5(1). 176- Dennis. P. (1996). "Using 
Discrepant Events to Promote Team Problem Team Solving Skills". 
Clearing house. 69 (3).180-182. 



 "...... و أثر استراتيجية األحداث المتناقضة في تنميةالمفاهيم"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

- Diana, M. (2004). "Discrepant Events: The Great Bowling Ball Float 
– off ". Journal of Chemical Education. 81 (9). 1309 -1313.  

- Friedl, A. (1995). Teaching Science To Children. 3rd –Ed. New York. 
Mc GawHill.Inc. 

- German, Paul. (1989). "Directed – Inquiry Approach to Learning 
Science Process Skills Treatment Effect". Journal of Research in 
Science Teaching. 26(3). 137-250. 

- Guillaume, A. M. (1997). "Oohs and icks". Science and Children. 
April. 1997. 20-23. 

- Hazel, H et al. (1991). "Relationship between Students conceptual 
Knowledge and Study Strategies". International Journal in Science 
Education. 35(1). 89-103. 

- Jane, M. (2002). "International Reasoning and the Influence of 
Cognitive Conflict". Journal of Educational Studies in Mathematics. 
(51). 225-256. 

- Jon, Mc Geoy. (1997). "Pairing And Compiling Discrepant Events To 
Help Generate Understanding of Kinetic Molecular Theory". Journal 
of Research in Science Teaching. 20(8).731-734. 

- Kown, Jaesol. Lee. (2000). "The Effects of Cognitive Conflict on 
Students Conceptual Change in Physics". Eric 443 734. 

- Longfield, Judith. (2009). "Discrepant Teaching Events: Using an 
Inquiry Stance to Address Students’ Misconceptions". International 
Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 2009. 21(2). 
266-271. 

- Norris, S. (1997). "The Application of Science Education Theories". 
Journal of Research in Science Teaching. 34(10). 477-495. 

- Oloughlin, M. (1992). "Rethinking Science Education Beyond 
Piagtian Constructivism: Toward Asosiocultuaral Model of Teaching 
And Learning". Journal of Research in Science Teaching. 29(10). 
791- 820. 



 ١٦٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تهاني العبوس، ورؤوف العاني

 ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) نسانيةالعلوم اال(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- Osborne, Jonathan.Simson. Shirley, Collins. Sue (2003). "Attitudes 
towards Science: Areview of Literature and Its Implications". 
International Journal of Science Education. 25 (9). 1049-1079. 

- Robert, S. (1987). "Why Discrepant Events Fascinate Students". 
Science and children. 24 (8). 24-25. 

- Schulte, P. (1996). "A Definition of Constructivism". Science Scope. 
Nov\dec.25-27. 

- Sukjin, K. (2005). "The Influence of Students Cognitive and 
Motivational Variables In Respect Of Cognitive Conflict and 
Conceptual Change". Journal of Science Education. 27. 1037- 1058.  

- Wilson, J. González-Espada. Jennifer Birriel. Ignacio Birriel. (2010). 
"Discrepant Events: A Challenge to Students’ Intuition". The Physics 
Teacher. November. 48. 

- Wright, E. (1992). "Stirring The Biology Teaching pot With 
Discrepant Events ". Journal of American biology. 54 (4). 205 -211. 

- Wright, E. (1995). "Discrepant Event Demonstration". Journal of 
Science Teacher. 62(1). 24-28.  

- -Wright, E. (1981). "Fifteen Simple Discrepant Events That Teach 
Science Principles and Concepts". Journal of School Science and 
Mathematics. 81(7). 575-580.  

- Yager, R.E. (1991). "The Constructivist Learning Models". The 
Science Teacher. 58 (61). 52-57.  

- -Zohar, A. (2005). "Exploring the Effects of Cognitive Conflict and 
Direct Teaching for Students of Different Academic Levels". Journal 
of Research in Science Teaching. 42. 829 – 855.  



 "...... و أثر استراتيجية األحداث المتناقضة في تنميةالمفاهيم"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )١(الملحق 
 الختبار التحصيليا

  الثامن األساسي في تنمية المفاهيم العلمية في مادة العلوم لطالبات الصف
  

  المعلومات العامة: أوال
  
  ساعة واحدة :الزمن :                         الشعبة:                   االسم

  
  تعليمات االختبار: ثانيًا 

  أختي الطالبة
دائل واحد فقط هو الصحيح            فقرة من  ٥١يتكون االختبار من  -  ة ب دد ولكل سؤال أربع ار من متع وع االختي  .ن

  .فله ثالثة بدائل فقط٥٠باستثناء السؤال رقم 
في المربع الذي يمثل اإلجابة الصحيحة في المكان المخصص لها ) x(عن آل سؤال من األسئلة بوضع إشارة  - 

 .في نموذج اإلجابة الرفقة في الصفحة األخيرة
   .تأآد من شطب اإلجابة األولى التي قمت بتغيرها، رأيك في اإلجابة عن أي سؤالفي حال تغير  - 
  -سوف يتم رصد عالمة صفر لذلك السؤال، في حال وجود أآثر من إجابة لنفس السؤال - 

  
  متمنيًا لكن التوفيق شاآرًا حسن تعاونكم

 الباحثان
  

  فقرات االختبار : ثالثًا 
  :ري ضمن المجموعة يقع عنصر األآسجين في الجدول الدو - ١

  السابعة والدورة الثانية  .أ 
  السادسة والدورة الثانية . ب
  الثانية والدورة الثالثة  .ج
  التاسعة والدورة الثانية . د

    الالفلزية ب  تسمى المرآبات الناتجة عن اتحاد األآسجين مع العناصر الفلزية والعناصر - ٢
  االآاسيد . أ
  الهاليدات  .ب
  الفلوريدات . ج
  الالاآاسيد. د

  :تمثل نسبة غاز األآسجين في الهواء الجوي - ٣
  حجم الهواء الجوي        %٥٠ .حجم الهواء الجوي       ب% ٦٠ .أ
  حجم الهواء الجوي %٧٠. حجم الهواء الجوي        د% ٢٠.ج

  :السبب وراء طالء الحديد بالخارصين والمغنيسيوم أنهما  - ٤
  .اقل قابلية للتفاعل من الحديد  . أ
 .قابلية للتفاعل من الحديداآثر   . ب
  .ال يتفاعالن مع الحديد. ج
  .يتفاعالن مع الحديد. د

  :نسبة انتشار عنصر األلمنيوم في القشرة األرضية  هي  - ٥
  %٧.١. د%           ٢.٨.ج%        ٣.٦. ب%         ٨.١. أ
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  ...... : . التآآل هو عملية - ٦
  .والماء أو أي ظروف تحيط بهاآيميائية تحدث لبعض الفلزات إذا تعرضت للهواء . أ
  فيزيائية تحدث لبعض الفلزات إذا تعرضت للهواء والماء أو أي ظروف تحيط بها . ب
  .حرارية تحدث لبعض الفلزات إذا تعرضت للهواء والماء أو أي ظروف تحيط بها.  ج

 .د  آيمائية تحدث لبعض الفلزات إذا لم تتعرض  للهواء والماء أو أي ظروف تحيط بها
  : ستعمل الحديد في الكثير من األدوات بسبب ي - ٧

  ليونته وقلة تكاليفه . صالبته وقلة تكاليفه                ب .أ   
 ليونته وارتفاع تكاليفه.صالبته وارتفاع تكاليفه           د. ج  

  :   يعرف التسامي بأنه عملية تحول الجليد من الحالة  -٨
  .الصلبة إلى الحالة السائلة.  أ 
  الصلبة إلى الحالة الغازية .  ب 
  .السائلة إلى الحالة الغازية.  ج 
 .السائلة إلى الحالة الصلبة.  د 

  :  تعرف الحرآة التذبذبية بالحرآة التي  -٩
  .يتحرك فيها الجسم حول موضع حرآته بحيث ال يكرر نفسه  . أ
  .يتحرك فيها الجسم حول موضع حرآته بحيث يكرر نفسه وباستمرار  . ب
  .رك فيها الجسم حول موضع حرآته بحيث يكرر نفسه وباستمرارال يتح.  ج
  .يتحرك فيها الجسم حول نفسه بحيث ال يكرر نفسه وباستمرار  . د

  .........:.يعرف الزمن الالزم الآمال دورة آاملة بالزمن  -١٠
 الدوري .النصفي      د. الكامل       ج. الحرج       ب. أ 

  :  وحدة قياس التردد هي  - ١١
  نيوتن . ث                     ب/م. أ
  الهيرتز. آولوم                 د. ج

  :  وحدة قياس سرعة انتشار الموجات هي  -١٢
  ث/م. ب       ٢م/ث. أ
 م/ ث. د       ٢ث/م. ج

  : و ة الوسطمن العوامل التي تعتمد عليها سرعة انتشار الصوت في الوسط هي آثاف  - ١٣
  سرعته .أ
  تردده. ب
  نته مرو. ج
  تسارعه. د

  :الموجات الصوتية تعد من الموجات   -١٤
  الضوئية. الكهرومغناطيسية         ب. أ
  الميكانيكية. الكهربائية                 د. ج

  :   يعرف الرنين بالظاهرة التي  -١٥
  .ال يتذبذب فيها الجسم بتأثير تذبذب جسم آخر له التردد نفسه  . أ
 .ب جسم آخر له التردد نفسهيتذبذب فيها الجسم بتأثير تذبذ  . ب
  .ال يتذبذب فيها الجسم بتأثير تذبذب جسم آخر له تردد اآبر منه.   ج
  يتذبذب فيها الجسم بتأثير تذبذب جسم آخر له تردد اصغر منه.  د

  :  هيرتز باألصوات 0١٦٠٠يطلق على األصوات التي يزيد ترددها عن   -١٦
  الهادئة. المسموعة         ب. أ
  المنخفضة. سمعية     دفوق ال. ج
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   :أي العبارات اآلتية تعبر عن األآسدة   -١٧
  عملية زيادة الشحنة السالبة. عملية زيادة الشحنة الموجبة         ب.أ
  عملية فقدان الشحنة. عملية تعادل الشحنة                    د. ج

  :الطريقة السليمة لحفظ الصوديوم هي وضعه في    -١٨
  حمض الهيدروآلوريك المخفف . الكاز       د. الهواء      ج. الماء   ب. أ

  : الفلز الذي يتفاعل مع  الماء البارد بسرعة هو -١٩ 
  األلمنيوم . المغنيسيوم       ج. الفضة     ج. الصوديوم   ب .أ

   من خالل إجرائك لتجربة تفاعل الكبريت مع األآسجين فان المادة المتكونة هي  -٢٠
  ثنائي  الكبريت . كبريت                  بآلورات ال. أ
 أآسيد الكبريت  . د       آربونات الكبريت          . ج

   :المطر الحمضي هو المطرالمختلط ب   -٢١
  بثاني أآسيد النيتروجين وحموض الكربون                            .أ
  بأول أآسيد الكربون وحموض الكربون  . ب
  ون وحموض النيتروجين                       بثاني أآسيد الكرب  . ج
  بأول أآسيد الكربون وحموض النيتروجين                                                     . د

  : هيرتز ٢٠أي حيوان من الحيوانات اآلتية  يستطيع أن يسمع موجات صوتية أقل من   -٢٢
  الطائر . ولفين            دالد. الخفاش            ج.الحوت             ب .أ

  :أي األصوات اآلتية درجتها أعلى   -٢٣
  هيرتز ٣٤٤.  هيرتز            د ٢٥٦. هيرتز  ج  ١٧٦.هيرتز        ب٥١٢. ا     

  :من حاجز آبي ال تقل عن...........تسمع صدى صوتك إذا آنت على مسافة  -٢٤
  م ١٧. د      م             ٩.م          ج١٥. م       ب ١٠. ا

   :الموجة الكهرومغناطيسية المستخدمة في جهاز التحكم عن بعد  بالتلفاز   – ٢٥
  األشعة تحت الحمراء. أشعة جاما                                 ب. ا
  األشعة فوق البنفسجية . د                                  x  أشعة . ج

   :نه  هو المسافة بينيعرف طول الموجة المستعرضة بأ  -٢٦
 .قمتين متتاليتين أوقاعين غير متتاليين  . أ
  قمتين متتاليتين أو قاعين  متتاليين   . ب
  .تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين. ج
  تضاغطين متتاليين أو تخلخلين غير متتاليين.  د

  :   .........الهيرتز هو تردد الجسم الذي  -٢٧
   .حدةيكمل ذبذبة آاملة في ثانية وا .أ
  .ال يكمل ذبذبة آاملة في ثانية واحدة.ب
  .يكمل نصف ذبذبة في ثانية واحدة.  ج

 ال يكمل نصف ذبذبة في ثانية واحدة .د     
  :  من خصائص موجات الطيف الكهرومغناطيسي -٢٨

  تنتشر بسرعة الصوت  . أ
 ال تنتقل في الفراغ   . ب
  .آلما زاد ترددها زاد طولها الموجي وزادت طاقتها. ج
  ).ث/م٣x١٠٨(تشر بسرعة الضوء وتبلغ تن. د

  :يشير هذا إلى موجات  )دت ×λ= موجات طولية تنتشر في الهواء بسرعة يمكن حسابها وبالمعادلة ع(  -٢٩
  الصوت . الضوء                        ب. أ
  .البرق. الكهرومغناطيسية           ج. ج
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  : طيسيةناغمن التطبيقات العملية على االمواج الكهروم  – ٣٠
  األمواج المستعرضة . أمواج الميكرويف  د. أمواج الصوت ج. أمواج البحر  ب. أ

  :  موجات الصوت ال تنتشر عبر  - ٣١
  .الفراغ. الخشب          د. الهواء       ج. الماء         ب. أ

  : تنتشر في الهواء بسرعة يمكن حسابها............. .موجات الصوت هي موجات  -٣٢
  طولية . تعرضة          بمس. أ
  عمودية . أفقية              د. ج

  :من االستخدامات العملية للصدى في حياتنا هو قياس سرعة   -٣٣
  الضوء . الصوت                ب .أ
  .البرق.  الرياح                  د. ج

  : يظة تسمىالخاصية التي نستطيع أن نميز بها األصوات الرفيعة من األصوات الغل  -٣٤
  نوع الصوت . شدة الصوت         ب. أ
  صدى الصوت . درجة الصوت     د. ج

  :بالموجات  )هيرتز ٢٠٠٠٠(تسمى الموجات التي يزيد ترددها عن   –٣٥
  الكهرومغناطيسية . تحت الصوتية        ب. أ
 فوق الصوتية   . الضوئية            د. ج

  :  ترددها يقل عنال يستطيع اإلنسان سماع أصواتا   -٣٦
  هيرتز ٥٠٠. هيرتز          ب ١٦ .أ
  .هيرتز 0١٦. هيرتز          د ٦٥٠. ج

  : التغير الذي حدث للكبريت عند تفاعله مع األآسجين هو تغير  - ٣٧
  فيزيائي . آيميائي          ب .أ
  .حراري. آهربائي         د. ج

  : الزمن الدوري لهثانية فان ١٥ذبذبة في  ١٥٠عندما يتذبذب جسم   -٣٨
  ثانية  ٠.٢. ثانية            د .١0. ثانية          ج ١. ثانية                ب ٢. أ

تكون سرعة الصوت   ، ث/م٣٤٠س تساوي  °١٤إذا علمت أن سرعة الموجات الصوتية عند درجة حرارة   -٣٩
  : س°٥٠في الهواء عند درجة حرارة 

  ث /م٣٨٨. ث       د/م٣٧٥. ج     ث    /م٥٦١.١. ث       ب/م٣٦١.٩٦. أ
   :عندما تشاهد عصفورًا طنانًا يحرك جناحيه وهو يمتص رحيق األزهار برأيك ما نوع حرآة جناحيه   -٤٠

  حرآة طولية . حرآة تذبذبية         د. حرآة دائرية        ج. حرآة مستعرضة      ب. أ
  :  أي رمز من الرموزاآلتية يمثل عنصر األآسجين  -٤١

              16O8. ب                     17O8 -أ 
 O6 .ج

١٦
    18O8.  د                        

إذا آنت مهندسة وأردت االستفادة من األمواج الكهرومغناطيسة في المنزل فأي منها تستخدمين في صناعة    -٤٢
  :الميكرويف  

  .األمواج الراديوية قصيرة الطول الموجي  . أ
 .وية طويلة الطول الموجياألمواج الرادي  . ب
  األمواج الميكانيكية قصيرة الطول الموجي. ج
  .األمواج الميكانيكية طويلة الطول الموجي. د
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  .ثم اختاري العبارة المناسبة من العبارات التي تليه، تمعن في الشكل األتي  -٤٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
وي نظراَ    . أ ا قل اء     إن االآاسيد القلوية جميعها فلزية لكن جزء منه ه في الم ى ذائبيت أثيره    ، إل ول ت وتكون محل

  .قاعدي 
اء            . ب ه في الم ى ذائبيت ا قاعدي   نظرَا إل ة لكن جزء منه ا قلوي ول   ، إن االآاسيد القلوية جميعه وتكون محل

  تأثيره قاعدي  
اء       . ج ه في الم ى ذائبيت وي  نظرَا إل ول  وتكون م ، إن االآاسيد الحامضية جميعها قاعدية لكن جزء منها قل حل

  .تأثيره قاعدي 
اء     . د ه في الم ى ذائبيت ول   ، إن  االآاسيد الحامضية جميعها قاعدية لكن جزء منها فلزي   نظرَا إل وتكون محل

  .تأثيره قاعدي
  :  العالقة بين الزمن الدوري والتردد  تفيد بأن الزمن الدوري هو  -٤٤

  .مقلوب التردد .أ
  .ضعف التردد.  ب
  .نفسه التردد.  ج
  .وي التردديسا.  د

   هذه مكونات )وأمواج الراديو، األشعة الحمراء، األشعة السنية، أشعة جاما(  -٤٥
  الطيف الكهروضوئي . الطيف الضوئي                           ب. أ
  الطيف الموجي. الطيف الكهرومغناطيسي                د. ج

  :افذ غير محكمة اإلغالق تسمى هذه الظاهرة في شهر آانون الثاني تسمع صفير بعض النو وأنت نائم  -٤٦
 الرنين . الصدى                    ب.أ
  . االمتصاص. االنعكاس               د. ج

ل    -٤٧ دول ليكم تغرقه بن ذي يس زمن ال اس ال ب بقي ام طال ي ) ٤٠(ق ة ف دوري ) ٢٠(ذبذب زمن ال د أن ال ة فوج ثاني
  :للبندول هو 

  ثانية       ٦.٠. ب          ثانية                 ٥.٠. أ
  ثانية ٨.٠ . د   ثانية                        ٧.٠. ج

اد           -٤٨ ن اللب ي  م جيل اإلذاع ارح والتس رات والمس ات المحاض دران قاع ل  ج ب أن تعم ًا فيج ت مهندس إذا آن
  :والخشب ألن  

  الموجات الصوتية ال تمتص بوساطة المواد الخشنة الغير مصقولة . أ
 جات الصوتية تمتص بوساطة المواد الخشنة الغير مصقولةالمو.ب

  الموجات الضوئية  ال تمتص بوساطة المواد الخشنة الغير مصقولة  .ج
  .الموجات الضوئية تمتص بوساطة المواد الخشنة الغير المصقولة .د
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  : إحدى العبارات اآلتية صحيحة بالنسبة للتآآل  -٤٩
  األآثر قابلية للتآآل العناصر النشطة آيميائياًَ هي . أ
 العناصر النشطة آيميائيًا هي األقل قابلية للتآآل.  ب
  العناصر الضعيفة آيميائيًا هي األقل قابلية للتآآل . ج
  العناصر الضعيفة آيميائيًا هي األآثر قابلية للتآآل. د

  :أي من األشكال اآلتية  تمثل رحلة بندول ذبذبة آاملة   -٥٠
  ..                       ب                                                  .                  أ

أي   ، ولم يكن لديك جهاز إرسال واستقبال السلكي  ، إذا آنت على سطح القمر  -٥١ ك ب وسط يمكن أن تسمع    برأي
  :الصوت من زميلك

  .تستطيع أن تسمع الصوت من زميلك عن طريق أرض سطح القمر .أ
 .تسمع الصوت من زميلك عن طريق هواء سطح القمرتستطيع أن .ب
  .تستطيع أن تسمع الصوت من زميلك عن طريق اشعاعات سطح القمر. ج
  .تستطيع أن تسمع الصوت من زميلك عن طريق ضوء سطح القمر. د

  
 
  )٢(الملحق 

 مقياس االتجاهات العلمية
  

  أختي الطالبة 
  ، بعد التحية والتقدير

اس جزء من دراس    ذا المقي ي      ه ي شكلت ف م ازاء آل من المواقف الت ى أرائك ة استهدفت التعرف عل ة علمي
اس  ذا المقي ا ه ؤال   .مجموعه ة ألي س ة صحيحة أو خاطئ د اجاب ك    \وال توج ى رأي رف عل و التع المهم ه ف ف موق

اس      ذا المقي وسيكون الستجابتك الصريحة     .الشخصي وما تشعري به حقيقة ازاء آل من المواقف المطروحة في ه
  .ر آبير في نجاح هذه الدراسة وتحقيق األهداف المرجوة منهاأث

أن  ا بصدق       ، لذا أرجو أن تقرأي آل عبارة في المقياس بت ي تشعري به ة الت اري االجاب م اخت ك بوضع   ، ث وذل
   .دائرة حول رمز االجابة الصحيحة التي تشعري أنها توافقك

  
  دائل ولكل فقرة ثالثة ب، فقرة ٢٤يتكون المقياس من : مالحظة

  
  شاآرًا حسن تعاونكم

 الباحثان 
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  مقياس االتجاهات العلمية

  :ضعي دائرة حول رمز االجابة التي تشعري بها

  ما موقفك مما ادعته هناء ؟. ادعت هناء أنها جعلت الفلزات تتحول إلى الفلزات بإحدى التجارب الكيميائية - ١
  .أرفض ذلك ألنني لم أسمع به من قبل  . أ
 .زميلتي الطالبة عن آيفية إحداث ذلكأستفسر من   . ب
  .واترك لآلخرين التحقق منه، ال  أهتم لألمر. ج

  .عند عرض التلفاز ألحد األفالم الوثائقية التي تبحث في أمواج تسونامي - ٢
  .أبقي  على المحطة نفسها لكن دون االنتباه للفيلم  . أ
 .أقوم بمتابعة الفيلم لكي أتعرف  أسباب أمواج تسونا مي  . ب
  .والتكترث به على اإلطالق .التلفزيونأقوم . ج

ا العمل   ، عنصرًا ولم تسمع بذلك من قبل ٢٧٠قرأت دانا في أحد المجالت العلمية أنه أصبح عدد العناصر  - ٣ م
  الذي تعتقدين أنه على دانا القيام به ؟ 

  .تصدق ذلك طالما أنه في مجلة علمية    . أ
 .تتوجه للقراءة في آتب الكيمياء الحديثة  . ب
  .باألخبار غير المألوفة التهتم . ج

ر     - ٤ از غي ى صفات غ ودة وتوصل إل ازات الموج ة الغ ر لمعرف ى سطح القم ارب عل ائي تج الم آيمي أجرى ع
  .لو آنت في موقف العالم  ماذا تفعلين ؟ .معروفة

  .أواصل البحث حتى اآتشف طبيعة هذا الغاز  . أ
 .ال أقبل النتيجة فال بد أنني وقعت في خطأ ما  . ب
  .وأآمل باقي التجارب، أن شيئَا لم يحدثأتجاهل األمر وآ. ج

ك    - ٥ امض الكبريتي يوم و ح ات البوتاس ين بيرمنغن ًا ب اعًال آيميائي ا تف رت ديم ة  ، أج ة زجاجي تخدمت ملعق واس
ة  ، وبعد االنتهاء من التحريك بالصدفة  مررت الملعقة الزجاجية بجانب لهب آحولي قريب   ، للتحريك الملعق

 لو آنت مكانها ماذا تفعلين ؟ . النتيجة اشتعال الملعقة بجانب لهب آحولي قريب منه فكانت
   .أواصل البحث حتى اآتشف ماذا حصل أثناء إجراء التجربة. أ
  .ال اقبل النتيجة فال بد أنني وقعت في خطا ما.ب
  .وأقوم بإآمال التجربة، أتجاهل األمر وآأن شيئَا لم يحدث. ج

م  في أحد العروض الصفية أحضرت المعلمة جهاز ا - ٦ لميكرويف لتشرح األمواج الكهرومغناطيسية علمًا أنه  ل
وقامت هند باالستفسار  ، يسبق للطالبات مشاهدة آلية عمل األمواج الكهرومغناطيسية في جهاز الميكرويف

  ما موقفك من هذا االستفسار ؟ .من المعلمة عن الجهاز
   .ال أهتم بمعرفة إال ما تطلبه مني المعلمة  . أ
 .فلو آان األمر مهماً ألخبرتنا المعلمة عنه، ندال أؤيد استفسار ه  . ب
  .وأستفسر عن المزيد من المعلمة، أؤيد استفسار هند. ج

ع             - ٧ زات م اعالت الفل ارب تف ائج تج ن نت فية  ع ة الص ي الحص ك ف ض زميالت ك وبع ين معلمت اش ب دار نق
  ك أن ؟ فينبغي على معلمت، فكان رأي معلمتك مخالفًا لرأي معظم أفكار زميالتك، األآسجين

  .تستغرب اآلراء الصادرة عن زميالتك  . أ
 .تقدم إلى طالباتها األدلة التي تؤيد وجهة نظرها   . ب
  .تستخف بآراء زميالتك. ج

ه        ، ألقى أستاذ محاضرة علمية عن أخطار المطر الحمضي   - ٨ ة المحاضرة  جرى نقاش اعترض في وفي نهاي
  لمحاضر ؟ ا ي يتخذهفما الموقف الذ .أحد المحاضرين على جدوى مثل هذه المحاضرات

  .ويحاول إقناع الشخص المعترض بأهمية الموضوع، يتقبل االعتراض  . أ
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 .ويرفض الحوار معه، يسخر من الشخص المعترض  . ب
  .يتعجب من االعتراض. ج

العلم         – ٩ ا إال  ب ة ال يمكن حله وارث الطبيعي ك     .في أثناء مناقشة صفية قالت زميلة لك إن الك آيف يكون رد فعل
  ل ؟على هذا القو

  .اطلب منها أن تقدم حقائق وأدلة تدعم قولها  . أ
 .أويدها دون مناقشة  . ب
  .من الصعب إعطاء حكًما على هذه المسألة .ج

 .أن عالمًا آيميائيًا انتج مرهمًا لعالج الحروق مستخدمَا عنصر الخارصين  : ورد في إحدى المجالت العلمية   -١٠
  فما موقفك من هذا الخبر ؟

  .التأآد من هذا الخبر   . أ
 .أصدق هذا الخبر دون مناقشة طالما أنه ورد في مجلة علمية مشهورة.ب
  .ال أهتم بمثل هذه األخبار.  ج

  :  معلمة الكيمياء التي تفضلين أن تكون في مدرستك هي التي  -١١
  .تقوم بعمل التجارب بنفسها داخل المختبر.أ
  .ترآز دائمَا على الشرح النظري. ب
  .فعة للطلبة جميعهم تعطي دائمًا الدرجات المرت. ج

ة       – ١٢ ة دولي ات         ، لو آنت مسؤولة في منظمة آيميائي ة في صنع الكيماوي ة مخالف دول العربي وارتكبت إحدى ال
   علمًا أن هذا األمر يسبب ضررًا لإلنسانية؛ لذا )األدوية(
   .أتجاهل الموضوع وآان شيئَا لم يحدث  . أ
 .أرجع للبيانات للتأآد من صحة الموضوع  . ب
  .ألن هذه الدولة هي دولة عربيةأآذب الخبر   . ج

  : لو أن عالًما عرف بوجود دواء مكتشف يؤدي إلى معالجة إنفلونزا الطيور فعليه أن  -١٣
  ينسب ذلك االآتشاف لنفسه   . أ
 .ينسب ذلك االآتشاف إلى مكتشفه   . ب
  .ال يشير إلى هذا االآتشاف . ج

ة األآاسيد الف  -١٤ ة في تجرب ر متوقع ى نتيجة غي اد الشمس افترضي حصولك عل ة عب ا في ورق ة وتأثيره لزي
  :بناء عليه فإنك  .الحمراء

  .تسجلين النتيجة لتتفق مع  الكتاب المقرر  . أ
 .تسجلين النتيجة آما توصلت إليها في تجربتك  . ب
  .تتجاهلين هذه النتيجة وال تسجليها إطالقا. ج

  اإلجابات ماذا يكون رد فعلك ؟لو آنت في قاعة امتحان لمادة العلوم وطلبت منك زميلتك  مساعدتها ببعض   -١٥
  .تعطيها ما تريد آونها زميلتك  . أ
 .ال تعطيها اإلجابات وتحاولين تجاهلها  . ب
  .تؤنبيها على ذلك و ترشديها. ج

  : يترتب عليك أن، إذا آلّفت بإعداد بحثا عن األمواج الصوتية  -١٦
  .تبحثي عن بحث سابق وتنقل منه البيانات آما هي   . أ
 .ثق المراجع آما هيتبحثي عن مراجع عدة وتو   . ب
   .ال تبحث عن مراجع وتعتمدي على صديقتك في عمل البحث وتسليمه باسمك. ج

ائج    ، تخيلي أنك أنهيت تجربة األمواج الصوتية في المختبر  -١٧ د أضعت النت وبعد مغادرتك المختبر وجدت أنك ق
  المهمة في تجربتك  آيف تتصرفين ؟

  النتائج الموجودة تحاولين تقدير النتائج المفقودة في ظل   . أ
 تجرين تجاربًا إضافية للحصول على النتائج المفقودة ألهميتها   . ب
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  .تهملين تلك النتائج وتكتفي بما معك من النتائج. ج
  :إذا وجدت إحدى المجالت بحثًا لعالم أوروبي عن تلوث البيئة  فإنك   -١٨

   .تقرأين الموضوع بأهمية ألن موضوع التلوث مهم  . أ
 .وتغلقي المجلة ألن العالم أوروبي  ال تقرئي الموضوع   . ب
  .ال تعطي الموضوع انتباهك وتتابعي القراءة ألن موضوع التلوث اليهمك. ج

 : هناك آائنات حية تعيش على الكواآب األخرى فإنك: إذا وجدت الرأي اآلتي   -١٩
  .ترفضين هذا الرأي ألنه غير معقول  . أ
 .ال تكترثي بهذا الرأي ألنه مخالف لرأيك  . ب
  .عين إلى هذا الرأي وتحاولين التأآد منهتستم. ج

ريم    ، بينما آانت مريم  تناقش آمنة باألمواج الصوتية   -٢٠ ا م راغ     :قالت له ا   .تنتشر األمواج الصوتية في الف م
  :الموقف الذي ينبغي على آمنة  اتخاذه 

  .ترفض رأي مريم  . أ
 .ال تكترث بما تقوله مريم وتتمسك برأيها  . ب
   .وتحاول التحقق من ذلك ،تتقبل رأي مريم مبدئيا. ج

  عليه ، عندما يتعارض رأي عالم مع علماء آخرين  -٢١
  التمسك برأيه ورفض أفكارهم تماما   . أ
 .للوصول إلى الرأي األفضل، تفحص وجهة نظرهم بعناية   . ب
  .واألخذ بوجهة نظرهم، التخلي عن وجهة نظره. ج

  :فأي الطرق اآلتية  تفضلين ، اتإذا رغبت في معرفة نتائج تجربة تفاعل األآسجين مع الفلز  -٢٢
   .تخبرك المعلمة بالنتائج  . أ
 .تعملين التجربة بنفسك للتوصل إلى النتيجة  . ب
  .تخمنين النتائج وفق رأيك. ج

ى سطح األرض     -٢٣ وعلق  ، اقترح أحد العلماء رأيًا لمعالجة إنفلونزا الطيور بالتخلص من الطيور الموجودة عل
ر   : عالم آخر بما يأتي ذا ال ل به داتتي      أقب د من معتق ه يخالف العدي ًا أن الم       .أي علم ى موقف الع ا تعليقك عل م

  :  اآلخر
  عليه أن يتمسك برأيه إذا اقتنع بالبيانات واألدلة التي قدمها العالم صاحب الرأي الجديد   . أ
 .ألنها يخالف معتقداته، عليه أن ال يقبل بالرأي الجديد  . ب
  .ؤيده علماء آخرونعليه أن يتمهل في قبول الرأي الجديد حتى ي. ج

  عند الحكم على آتاب علوم الثامن الجديد مقارنة مع الكتاب القديم فإن المعيار األهم هو مدى   -٢٤
  .حداثة األفكار العلمية  . أ
  .حداثة تأليف الكتاب آون المؤلفين أردنيين  . ب
  .سهولة األفكار العلمية الواردة فيه. ج
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 مفتاح االجابة لالختبار التحصيلي
  

  رقم الفقرة رمز االجابة رقم الفقرة بةرمز االجا
 ١ ب ٢٧ أ
 ٢ أ ٢٨ د
 ٣ ج ٢٩ ب
 ٤ ب ٣٠ ج
 ٥ أ ٣١ د
 ٦ أ ٣٢ ب
 ٧ أ ٣٣ أ
 ٨ ب ٣٤ ج
 ٩ ب ٣٥ د
 ١٠ د ٣٦  أ
 ١١ د ٣٧ أ
 ١٢ ب ٣٨  ج
 ١٣ ج ٣٩ أ
 ١٤ د ٤٠ ج
 ١٥ ب ٤١ ب
 ١٦ ج ٤٢ أ
 ١٧ أ ٤٣ ب
 ١٨ ج ٤٤ أ
 ١٩ أ ٤٥ ج
 ٢٠ د ٤٦ ب
 ٢١ ج ٤٧  أ
 ٢٢ أ ٤٨ ب
 ٢٣ أ ٤٩ د
 ٢٤ د ٥٠ أ
 ٢٥ ب  ٥١ أ

  ٢٦  ب  
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  )٦(الملحق 
  مفتاح االجابة لمقياس االتجاهات العلمية

 بعد االتجاه ج ب أ الفقرة 
 حب االستطالع ٢ ٣ ١ ١
 حب االستطالع ١ ٣ ٢ ٢
 حب االستطالع ١ ٣ ٢ ٣
 حب االستطالع ١ ٢ ٣ ٤
 حب االستطالع ٢ ١ ٣ ٥
 االستطالعحب  ٣ ١ ٢ ٦
 الموضوعية ١ ٣ ٢ ٧
 الموضوعية ٢ ١ ٣ ٨
 الموضوعية ٢ ١ ٣ ٩
 الموضوعية ١ ٢ ٣ ١٠
 الموضوعية ١ ٢ ٣ ١١
 الموضوعية ٢ ٣ ١ ١٢
 األمانة العلمية ٢ ٣ ١ ١٣
 األمانة العلمية ٢ ٣ ١ ١٤
 األمانة العلمية ٣ ٢ ١ ١٥
 األمانة العلمية ١ ٣ ٢ ١٦
 األمانة العلمية ٢ ٣ ١ ١٧
 األمانة العلمية ٢ ١ ٣ ١٨
 االنفتاح العقلي ٣ ١ ٢ ١٩
 االنفتاح العقلي ٣ ١ ٢ ٢٠
 االنفتاح العقلي ٢ ٣ ١ ٢١
 االنفتاح العقلي ٢ ٣ ١ ٢٢
 االنفتاح العقلي  ٢ ١ ٣ ٢٣
 االنفتاح العقلي  ١ ٢ ٣  ٢٤

  


