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  ملخص

ن بن طالل على هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة قدرة طلبة آلية العلوم في جامعة الحسي
 اسة طبق اختبار الوسونولتحقيق أغراض الدر. وتأثره ببعض المتغيرات االستدالل العلمي
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى القدرة   .طالبا وطالبة) ٣٢٠(على  لالستدالل العلمي

آما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في . االستداللية لدى الطلبة مقبول تربويا
ضيات مستوى القدرة االستداللية تعزى إلى متغيري التخصص؛ ولصالح ذوي تخصص الريا

مقارنة بالتخصصات األخرى، والمستوى الدراسي؛ ولصالح طلبة السنة الرابعة مقارنة بطلبة 
، ولصالح طلبة رنة بطلبة السنة األولى والثانيةالسنوات األخرى، ولصالح طلبة السنة الثالثة مقا

إحصائية في حين لم تظهر النتائج فرقا ذات داللة . السنة الثانية مقارنة بطلبة السنة األولى
وعلى ضوء النتائج يوصي الباحثون بضرورة أن يستخدم أعضاء  . فاعل بين جميع المتغيراتتلل

وتصميم أنشطة تعليمية تعزز مهارات . هيئة التدريس استراتيجيات تدريس حل المشكالت
وأن تولي مؤسسات التعليم العالي . االستدالل العلمي في تدريس األحياء والكيمياء والفيزياء

  .تماما بتوفير المصادر التعليمية لتشجيع االستدالل العلمياه
 
Abstract 

The present study aimed at identifying the scientific reasoning Level 
of students’ in the faculty of science in Al-Hussein Bin Talal University 
and its affection of some variables. For the purpose of the study, Lawson 
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test for scientific reasoning administrated on (320) male and female 
students.  The findings of the study revealed that the students’ ability of 
scientific reasoning is acceptable. The results also demonstrated that 
there is a significant difference in students’ ability of scientific reasoning 
with respect to the specialization due to the mathematician, and that there 
is a significant difference students’ ability of scientific reasoning with 
respect studying level due to the 4th year students, while there is no 
significant difference in the ability of scientific reasoning with respect to 
gender Based on the findings of the study, the researchers recommended 
that it is necessary to use problem solving teaching strategies, and design 
activities which promote the reasoning skills for biology, chemistry and 
physics. And the institution of higher education should supply the staff 
by the educational sources to encouragement the scientific reasoning. 

  
  المقدمة

من األهداف ) Scientific Reasoning(ُيعد تطوير قدرة الطلبة على االستدالل العلمي 
 National Science(الرئيسة لعمليات العلم التي دعت إليها الهيئة القومية لمعلمي العلوم 

Teachers Association: NSTA ( وذلك في مشروع الجمعية األمريكية لتقدم العلوم
)American Association for the Advancement of Science: AAAS (

 Science for All(أو مشروع العلم لجميع األمريكيين ) ٢٠٦١(مشروع والمعروف باسم 
Americans Project) (AAAS, 1993 ; NRC, 1996.(  

استحوذ موضوع القدرة االستداللية لدى الطلبة وانتقالهم من مستوى استداللي إلى ولقد 
تداللي أآثر تطورًا على اهتمام التربويين، وسعوا إلى دراسة العوامل واالستراتيجيات مستوى اس

ق التدريس التي تساعد في تطوير هذه القدرة، بحيث يصبح الطلبة أآثر قدرة ائالمناسبة، وطر
حيث يشير ). AAAS, 1993; Lawson, and Johnson, 2002(على حل مشكالتهم 

خذ بعين أق التدريس يجب أن تائه إلى أن االستراتيجيات وطرالوسون في العديد من دراسات
مع الطلبة، المستوى االستداللي الذي هم فيه، بعد ذلك يتم العمل  هااالعتبار عند وضعها وتعامل

أعلى، آما يشير الوسون أيضًا إلى  استداللي على تطوير هذا المستوى واالنتقال بهم إلى مستوى
ويتطلب . تحصيل الطلبةعن تدالل العلمي يعطي قدرة تنبؤية عالية أن األداء على اختبار االس

تعليمًا يشجع الطلبة على التفكير بعدة خيارات بديلة واختبارها في مختلف الظروف واختيار 
  ).Lawson & Wesser, 1990( األفضل

تنتمي  ذإ ،ساسية، وعمليات العلم المتكاملةعمليات العلم األ: وقد تم تقسيم عمليات العلم إلى
إلى عمليات العلم المتكاملة التي تتضمن تفسير البيانات، وضبط العلمي القدرة على االستدالل 
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  ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، واالستدالل، ووضع الفرضيات واختبارها، والتعريفات اإلجرائية، وصياغة النتائج المتغيرات
)Martin, Colleen, Wagnet and Gerlovich, 2001; NSTA, 1998.(  

أو  تسّهل تنفيذبأنه مهارة تفكيرية العلمي االستدالل  (Bayer, 1987)ويعّرف باير 
ممارسة عمليات معالجة المعلومات التي تضم التفسير، التحليل، الترآيب، والتقييم ويضعه في 

حل (المستوى الثالث من عمليات التفكير المعرفية بعد استراتيجيات التفكير المعقدة وهي 
  .)المفاهيم المشكالت واتخاذ القرار وتكوين

االستدالل بأنه مجموعة العمليات العقلية  (Nickerson, 1986)ويعرف نيكرسون 
، وفي إظهار صحة اإلدعاءات والمقوالت أو زيفها، وتقييمها المستخدمة في تكوين المعتقدات

  :اآلتيوتتضمن العمليات العقلية 

  وتقييمهاتوليد الحجج واالفتراضات.  

 البحث عن األدلة.  

 لى النتائجالتوصل إ.  

  لى االرتباطات والعالقات السببيةإالتعرف.  

ويربطها االستدالل بعدد آبير من الموضوعات آالتفكير الناقد والمنطق واللغة والمعرفة 
  .وغيرها

على أن االستدالل العلمي ) Lawson & Bealer, 1984(ويؤآد آل من الوسون وبيلر 
، والوصول إلى نتائج ة، واختبارها بظروف مختلفةيتطلب القدرة على التفكير بعدة خيارات بديل

على القيام  بالقدرةالعلمي  ستداللاالجروان معينة تعتمد األدلة والحقائق المناسبة، ويعرف 
بعمليات تفكيرية عليا تتضمن وضع الحقائق أو المعلومات بطريقة منظمة تؤدي إلى استنتاج أو 

العلمي في األداء التعليمي الذي يجب أن ستدالل وتتمثل القدرة على اال ،قرار أو حل لمشكلة
يشجع الطالب على التفكير بعدة خيارات واختبارها واستخدام استراتيجيات تدريبية فاعلة 

اتباع استراتيجيات  وقدرة الطالب على االستدالل العلمي تتأتى عن طريق. )٢٠٠٢جروان، (
وتطوير قدرات عقلية وعمليات االستقصاء تعليمية تؤآد على تنمية مهارات الطلبة االستداللية 

، وتكوين بنية مفاهيمية متكاملة، آما أن الترآيز في التدريس على العلمي األساسية والمتكاملة
عمليات العلم يؤدي إلى زيادة قدرة الطلبة على التفكير المنطقي وممارسة عمليات العلم 

 ,Rubin & Norman(ة صحيحة ومهارات التفكير المنطقي والوصول إلى استدالالت علمي
1992.(  

فإن ) Rifkin & Harry, 1996(وحسب الخالصة التي توصل إليها ريفكن وهاري 
المعرفة السابقة، والقدرات : تطور االستدالل العلمي لدى الطلبة مرتبط بمتغيرات آثيرة منها

االجتماعي، آما ع األدائية، واألنماط التفكيرية، والعمر، والجنس، والذآاء، والثقافة، والوض
أن هناك عالقة ارتباطية بين القدرة على ) Lawson, 1985(دراسة الوسون نتائج أظهرت 



  "......مستوى االستدالل العلمي لدى طلبة آلية العلوم في "ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

أن القدرة على ) ١٩٨٥(ل المجرد والتحصيل العام، وأظهرت نتائج دراسة الياسين االستدال
ن وفي دراستين لالوسو. االستدالل العلمي ترتبط بالمعدالت التراآمية للطلبة في الجامعة

)Lawson, 1987, 1985 ( هدفتا إلى تحديد ما إذا آان األداء التحصيلي الضعيف مؤشرًا
أآد أنه فقد لضعف التفكير االستداللي أم مؤشرًا على نقص بعض المعارف أم نقصًا في الدافعية، 

لمستخدمة في تقييم تحصيل ق اائالطرلى طبيعة عن هذا السؤال ال بد من التعرف إ لإلجابة
على قدرة الطالب فالتحصيل الذي يعتمد على قياس حفظ الحقائق العلمية ال يعطي مؤشرًا  الطلبة،

التحصيل المبني على قدرة الطالب على التحري ودراسة الظواهر الطبيعية  بينما ة،االستداللي
  .وتوليد بعض الفرضيات واختبارها هو الذي يرتبط بقدرة الطالب االستداللية

القدرة على االستدالل العلمي بعدد من الموضوعات آالتفكير  )٢٠٠٢(آما ربط جروان 
 :فرعية االستداللوُصنف االستدالل العلمي ضمن مهارات . الناقد، والمنطق، والمعرفة

أي (وهناك من يضيف مهارة رابعة هي االستدالل السببي . التمثيليو، ياالستنتاجواالستقرائي، 
 & Moore, Mccaun(حد أشكال االستدالل العلمي آأ) إظهار العالقة بين السبب والنتيجة

Mccaun, 1985.(  

وقد جاءت هذه الدراسة الستقصاء مستوى القدرة على االستدالل العلمي لدى طلبة جامعة 
 وتخصصه الدراسي، اهومستو ،الطالب جنس :بمتغيرات تأثرهالحسين بن طالل في آلية العلوم و

التي تناولت االستدالل ) نيفي حدود علم الباحث(عربية ال سيما وأن هناك ندرة في الدراسات ال
العلمي على مستوى الدراسة الجامعية وتأثره بالمتغيرات التي تناولتها هذه الدراسة، وان معظم 
الدراسات العربية التي تناولت موضوع االستدالل العلمي طبقت على طلبة التعليم العام، وأخذت 

تغيرات مستقلة أخرى مثل التعليم بالمنحى االستقصائي موضوع االستدالل آمتغير تابع لم
القاعود، (، أو التمثيل الجزيئي في تدريس المفاهيم الكيميائية )٢٠٠٤نصير، (والتربية العملية 

  ).٢٠٠٦الزغل، (، أو التحصيل في مادة األحياء لطلبة المرحلة األساسية العليا )٢٠٠٤
  

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

العالقة بموضوع االستدالل العلمي،  األدب التربوي ذيراسات السابقة والد بعد مراجعة
لوحظ قلة الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع على أهميته، لما له من أثر آبير في 

 ياتواألدلة، ووضع الفرض توليد الحجج( تنمية قدرة الطالب على ممارسة مهارات التفكير العليا
  ).تخالص النتائجوالمفاضلة بينها، واس

وقد تبين أثناء التدريس في آلية العلوم ومن خالل اإلشراف على طلبة الدراسات العليا تدني 
قدرة الطلبة على ربط الظواهر العلمية وسحب المواقف التعليمية الالحقة على المواقف السابقة، 

هيم والخروج إضافة إلى ضعف الطلبة في وضع الفرضيات واختبارها، وربط الحقائق والمفا
وتصميم األنشطة والتجارب  ،قدرتهم على تفسير النتائج التي يتوصلون إليها ضعفباستنتاجات و

؛ لذا جاءت هذه الدراسة بهدف استقصاء مستوى العلمية أو التنبؤ وتقدير القيم بشكل منطقي
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. متغيراتببعض ال تأثرهلدى طلبة آلية العلوم في جامعة الحسين بن طالل واالستدالل العلمي 
  :وقد صيغت مشكلة الدراسة على النحو اآلتي

ما مدى االستدالل العلمي لدى طلبة آلية العلوم في جامعة الحسين بن طالل و مستوى ما
  ؟تخصصال، والدراسي ىمستوالو ،الجنس :المتغيرات بكل من تأثره

  
  أسئلة الدراسة

  :انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

  االستدالل العلمي لدى طلبة آلية العلوم في جامعة الحسين بن طالل؟ ما مستوى .١

االستدالل العلمي لدى طلبة آلية العلوم في جامعة الحسين بن طالل  هل يختلف مستوى .٢
 والتفاعل بينها؟ تخصصال، والدراسي ىمستوالوجنس، ال :المتغيرات باختالف

  
  فرضيات الدراسة

  :يغت فرضيات الدراسة على النحو اآلتيضوء أسئلة الدراسة السابقة ص على

االستدالل العلمي لدى طلبة آلية العلوم في جامعة الحسين بن طالل دون المستوى مستوى  .١
  .المطلوب

االستدالل العلمي لدى مستوى في ) ٠.٠٥=α(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .٢
 ىمستوالأو  جنسال :متغيراتالى لإطلبة آلية العلوم في جامعة الحسين بن طالل ُيعزى 

 .والتفاعل بينها التخصصأو  الدراسي
  

  التعريفات اإلجرائية

هو القدرة على القيام بعمليات تفكير عليا تتضمن الحقائق والمعلومات : االستدالل العلمي
بطريقة منظمة تؤدي إلى استنتاج أو اتخاذ قرار أو حل لمشكلة، حيث يفكر الطالب بعدة خيارات 

ويختبرها، ويحدث االستدالل العلمي عندما يربط المتعلم مالحظاته ومعلوماته عن ظاهرة بديلة 
 & Schlieman)ما بالمعرفة السابقة التي يملكها ثم يفسر مالحظاته عن الظاهرة الجديدة

Carraher, 2002) .االستدالل العلمي لدى الطلبة من القدرة على قاس تالحالية الدراسة  وفي
ألغراض هذه المعّد التي يحصل عليها الطالب على اختبار االستدالل العلمي  خالل العالمة

  :على االختبار إلى ثالثة مستوياتوقد تم تصنيف الطلبة في ضوء أدائهم . الدراسة

وهو أدنى مستويات االستدالل العلمي يستطيع الطلبة من : المستوى االستداللي التجريبي .١
  .تحدد تفكيرهم بالمالحظة المباشرةتصنيف المواد والظواهر، وي هخالل
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ويقيس قدرة الطلبة على اآتشاف عالقات سببية، بينما : المستوى االستداللي االنتقالي .٢
 .يفشلون في االحتماالت األخرى التي تكون بشكل منتظم

يستطيع  العلمي وهو أرقى مستويات االستدالل: المستوى االستداللي الفرضي االستنتاجي .٣
تدالالت قد تكون عكس الواقع المالحظ في ضوء خبراتهم السابقة وقدرتهم ن اسيالطلبة تكو

 .على ربط المفاهيم والتوصل إلى استنتاجات منظمة

مستوى السنة الدراسية لطالب آلية العلوم في جامعة الحسين بن طالل  :المستوى الدراسي
  . وقت تطبيق الدراسة الحالية )سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة(

التخصص الذي يدرسه طالب آلية العلوم في جامعة الحسين بن طالل، وهذه : صصالتخ
  .الفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية، الرياضيات: التخصصات هي

  
  لدراسة ومحدداتهاحدود ا

  :المحددات اآلتيةبيتحدد تعميم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 

 علوم في جامعة الحسين بن طالل بصورة قصدية، اقتصرت هذه الدراسة على طلبة آلية ال
  .٢٠٠٧/٢٠٠٨في الفصل الصيفي للعام الدراسي الجامعي 

  وخصائصه السيكومترية من صدق وثبات) اختبار االستدالل العلمي(أداة الدراسة طبيعة .  
  

  أهمية الدراسة

قدرة الطلبة في في تناول  ثَلالجانب النظري الذي تَم: تنبع أهمية هذه الدراسة من جانبين
عد من الذي ُيويمثل أحد رآائز عمليات العلم المتكاملة  ؛ إذآلية العلوم على االستدالل العلمي

أبرز أهداف تدريس العلوم، ألن عملية تحديد المستوى االستداللي لدى الطلبة، وتصنيفهم بناًء 
المعلم من ئة التدريس وعضو هي ن، يمّكالعلمي على قدراتهم في األداء على اختبارات االستدالل

ويؤدي ذلك إلى مراعاة  ،تقديم المفاهيم العلمية لطلبته في ضوء المستوى االستداللي الذي هم فيه
  .الفروق الفردية بينهم ومساعدتهم على تحسين نوعية أدائهم، وزيادة مستوى تحصيلهم

(AAAS, 1992; NRC, 1996; Lawson & Jonson, 2002). 

م ا   ه معظ د ال يتنب تدالل        وق تنباطي واالس تدالل االس ن االس ًال م تخدمون آ م يس ة أنه لطلب
ك المواقف        يما تل ة، ال س اتهم اليومي االستقرائي واالستدالل التقييمي في آثير من المواقف في حي

رارات ليست سهلة اذ ق ي تتطلب اتخ ى . الت تنباط إل رهم من االس ي تفكي ون ف د يتحول م ق ا أنه آم
باإلضافة إلى ). ٢٠٠٢جروان، (ضح للطبيعة التي يتميز بها آل منهما االستقراء دونما إدراك وا

ا   ذلك فإن الكثير من األخطاء التي قد تقع عند القيام بعملية االستدالل يمكن تجنبها أو تقليصها آلم
ى أسس  تدالل عل دى آل من يتصدى لممارسة االس ذهن ل ي ال وم االستدالل واضحًا ف ان مفه آ

  . سليمة
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ى اآلن، ه   إن معظم اآما  نتاجات   يالنجازات العلمية والتكنولوجية التي حققتها البشرية حت
ا السرعة في     أفكار المبدعين المتمثلة في االنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي، وهذا يحتاج من
اذ         كالت واتخ ل المش ى ح ادرة عل رة ق ات مفك اج عقلي تداللي، إلنت ر االس ارات التفكي ة مه تنمي

  .ال يتأتى إال باستقصاء القدرة على االستدالل العلمي لدى الطلبةوهذا  ،القرارات

ي          ه ف ة لتحقيق نظم التربوي دفًا تسعى ال ى االستدالل العلمي ه ة عل دره الطلب د تطوير ق إذ ُيع
د من      جميعها المراحل الدراسية ع، ويع رد والمجتم ، وفي الوقت نفسه وسيلة لالرتقاء بمستوى الف

ي يج ائمين األدوات الضرورية الت اعد الق ارع يس الم متس ي ع راد ف ا األف ويشجعهم ب أن يمتلكه
ى     ات عل ي الجامع دريس ف ة الت رار وأعضاء هيئ ة، وأصحاب الق ة التعلمي ة التعليمي ى العملي عل
اج        ى اإلنت ادرين عل وا ق استخدام طرائق جديدة وتطوير قدرة الطلبة على االستدالل العلمي ليكون

  .بيقها في حل المشكالت الحياتيةواالبتكار وتوظيف المعارف وتط

اختبارًا لقياس االستدالل العلمي  اعتمدتأما من الجانب العملي فإن إجراءات هذه الدراسة 
، إضافة إلى أن نتائج هذه الدراسة وفرت وطبقته بمستويات ثالثة يتناسب والبيئة األردنية

). ريبي، واالنتقالي، والفرضيالتج(معلومات حول مستوى االستدالل العلمي بمستوياته الثالثة 
ما يساعد أعضاء هيئة التدريس في آلية العلوم من تحقيق النتاجات التعليمية للمادة الدراسية م

وهي محاولة االستداللي  اهممستو، لطلبتهم، وذلك بتقديمها على أساسالتي يقومون بتدريسها 
  ;NRC, 1996) ةـمناهج العلميلتطوير وتحقيق أهم المبادئ التي دعت إليها معايير تطوير ال

NSTA, 1998).  

الدراسة الباحثين في التربية العلمية توسيع إطار تعميم هذه  أوصتومن الناحية البحثية 
بإجراء دراسات في مجتمعات أخرى من الطلبة واستخدام مقاييس ومعايير أخرى لقياس  هانتائج

  .أخرى مستقلةوربطه بمتغيرات  ،االستدالل العلمي
  
  راسات السابقةالد

العلمي لدى الطلبة  ا على تطور القدرة على االستداللاألبحاث وبالذات األجنبية منه رآزت
بعض المتغيرات مثل طريقة التدريس والمادة الدراسية والتحصيل والتطور المعرفي بوربطه 

  .إضافة إلى األنماط التعليمية المفضلة لدى الطلبة

دراسة هدفت إلى ) Lawson & Johnson, 2002(قد أجرى الوسون وجونسون ف
استقصاء العالقة اإلرتباطية بين األنماط التعليمية المفضلة لدى طلبة الجامعة وفقآ لتصنيف 

)Kolb (من عينة الدراسة  تكونت. والمستويات االستداللية وعالقتها بالتحصيل)طالبًا ) ٣٦٦
لدراسة وجود عالقة ارتباطية عالية بين أظهرت نتائج ا .وطالبة في آلية العلوم في مادة األحياء

آما أظهرت النتائج وجود . المفضلة لدى الطلبة ومستوى االستدالل العلمي لديهم التعلمأنماط 
قدرة تنبؤية عالية للمستويات االستداللية على التحصيل، وأوصت الدراسة تصميم استراتيجيات 

مع  تطوير القدرات االستداللية لديهمتدريس تتناسب ومستوى الطلبة االستداللي لتعمل على 
  .مراعاة النمط التعلمي المفضل
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 kwon , Lawson, Chung, and(وآيم  ،وشنق ،والوسون ،آما تناولت دراسة آون
Kim, 2000 (الطلبة  استقصاء العالقة بين التطور المعرفي والقدرة على االستدالل العلمي لدى

: طالبًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين) ٧٨( طّبقت علىثانوية الذآور في مادة الفيزياء في المرحلة ال
زياء ومجموعة ضابطة درست مادة الفي ،مجموعة تجريبية درست باستخدام التدريبات العملية

واختبار القدرة على  ،أخضعت المجموعتان إلى اختبار تحصيلي باستخدام الطريقة التقليدية،
اختبار االستدالل  فيطالب المجموعة التجريبية وأظهرت النتائج تفوق  ،االستدالل العلمي

آما أظهرت النتائج أن النضج المعرفي وخبرات  ،العلمي على طالب المجموعة الضابطة
  .على االستدالل العلمي ةالطالب العملية في مادة الفيزياء يلعبان دورًا هامًا في تطوير قدرة الطلب

دراسة هدفت إلى معرفة أثر ) Baker & Lawson, 2001(أجرى بيكر والوسون و
في مادة األحياء لدى طلبة  مفاهيم الوراثةطريقة التدريس وعالقتها باالستدالل العلمي واآتساب 

ست مفاهيم األحياء رِّ، إحداهما تجريبية دُّان عشوائياشعبت اختيرت. السنة األولى في الجامعة
أفراد  طبق على. ألحياء بالطريقة التقليديةست مفاهيم ارِّالثانية ضابطة دُّوبطريقة عملية تطبيقية، 

 طلبة أظهرت النتائج تفوق ،في مفاهيم األحياءاختبار المجموعتين اختبار االستدالل العلمي و
 ،المجموعة الضابطة بمستوى القدرة على االستدالل العلمي طلبة المجموعة التجريبية على

   . وباألداء على اختبار مفاهيم األحياء

إلى الصعوبات التي ) Mitchell & Lawson, 1988(يتشل والوسون وقد توصل م
وأن المفاهيم الوراثية تحتاج إلى  ،يواجهها الطلبة أثناء دراستهم موضوع الوراثة في مادة األحياء

ولذلك ارتبط  ،عمليات تفكير عليا، آما تحتاج إلى قدرة على التفكير االستداللي االفتراضي
حيث يحتاج التفوق  ،في موضوع الوراثة بالقدرة على االستدالل العلميمية لتحصيل المفاهيم الع

ضي ارتففي تحصيل هذه المفاهيم أن يكون الطلبة قد وصلوا إلى مرحلة االستدالل اال
)Hypothetical-deductive Reasoning .( وأشارت النتائج إلى أن الطلبة الذين حققوا

 لوراثة آانت نتائجهم على اختبار االستدالل العلميمستويات عالية على اختبار تحصيل مفاهيم ا
  .عالية

لكشف عن المواد إلى ا) Rifkin & Harry, 1996(ريفكين وهاري  هدفت دراسةو
الدراسية التي تؤثر في االستدالل العلمي لدى طلبة آلية العلوم اإلنسانية بنظام السنتين في آلية 

) ٨٤٣(األولى : تكونت عينة الدراسة من مجموعتين .في الواليات المتحدة األمريكية) ريفرسايد(
طالبًا ممن درس أفرادها ) ٤٩٤(مساقًا في العلوم اإلنسانية، والثانية ) ٥٥( ـِطالبًا ملتحقين ب

في االستدالل  وبعديخضعت المجموعتان الختبار قبلي . مساقًا واحدًا في العلوم على األقل
 عدد المساقات العلمية التي يدرسها الطلبةبين اطية وجود عالقة ارتبأظهرت النتائج . العلمي

مادة علم النفس، والخلفية واد الفيزياء الرياضية وأن لمواالستدالل العلمي، بين القدرة على و
وجود أثر لمادة  النتائج ولم تظهر. أآبر األثر في نمو القدرة على االستدالل العلمياألآاديمية 

سلبيًا في نمو االستدالل العلمي لدى تؤثر لكيمياء اوأن  ،ل العلميالقدرة على االستدال فيالتاريخ 
  . الطلبة
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دراسة هدفت إلى استقصاء أثر التعليم بالمنحى االستقصائي ) ٢٠٠٤( نصير وأجرت
والعروض العملية في االستدالل العلمي والتحصيل لدى طالبات الصف التاسع األساسي في 

األولى  تسرِّطالبة، وزعن على ثالث شعب، ُد) ٨٧( طبقت على. مبحث األحياء في األردن
أظهرت . التقليدية، والثالثة بالطريقة العروض العمليةوُدرِّست الثانية ببالطريقة االستقصائية، 

سن بالطريقة االستقصائية أو بطريقة العروض العملية على النتائج تفوق الطالبات اللواتي درِّ
  . ية في القدرة على االستدالل العلميسن بالطريقة التقليداللواتي درِّ

هدفت إلى استقصاء العالقة بين التحصيل في مبحث األحياء ف) ٢٠٠٦(الزغل  أما دراسة
العلمي في ضوء األنماط التعلمية المفضلة لدى طلبة المرحلة األساسية  االستداللوالقدرة على 
عدم وجود فروق  الدراسة رت نتائجأظه. طالبةوطالبًا ) ٥٠٢(عينة من التكونت . العليا في اربد

طلبة على اختبار التحصيل في مادة الذات داللة إحصائية بين معاملي االرتباط لمستوى أداء 
آما . المختلفةط التعلم انمأاألحياء ومستوى أدائهم على اختبار االستدالل العلمي في ضوء 
طلبة على التباط لمستوى أداء أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معاملي االر

ومستوى أدائهم على اختبار االستدالل العلمي في ضوء  ،اختبار التحصيل في مبحث األحياء
  .ط التعليمانمأ

دالكريم  رى عب ة  (abdelkareem, 2008)وأج درة طلب اء ق ى استقص دفت إل ة ه دراس
ة   المدارس المتوسطة على االستدالل العلمية من خالل مجموعة البيانات . التي جمعوها عن الطاق

تهم   ) ٣٠(شملت العينة معلمَين خبيرين في تدريس العلوم، و ًا من طلب ر    . طالب ات عب جمعت البيان
ة   ابالت المتعمق ى تفسير        . المالحظات الصفية والمق ون إل ة يميل ائج الدراسة أن الطلب وأظهرت نت

ال الحيات  ذ األعم ى تنفي اعد عل ي تس ة، الت األمور الحياتي ة ب ياء الطاق د باألش ة واألنشطة، وتجسَّ ي
ة     اذج قائم الل نم ن خ ة م ول الطاق تدالالت ح اء اس تطاعوا بن نهم اس ل م ة، والقلي ى المتحرآ  عل

ات والمالحظات        . الحس ين البيان ربط ب ارات ال ل مه وأظهرت النتائج أنه قلما تمكن الطلبة من نق
آما أظهرت  . وذج حول الطاقةالمباشرة إلى استدالل على نحو أوسع بحيث يتمكنوا من تطوير نم

دى         ى االستدالل العلمي ل درة عل ز الق ى تعزي النتائج أنه ال يوجد دليل على أن المعلمين يميلون إل
 .طلبتهم

دى         (schen, 2007)وأجرت شين  ارات االستدالل العلمي ل ا تطوير مه دراسة بحثت فيه
ة      وم الحياتي ى العل دخل إل ي مساق م ين ف ة الملتحق ار الوس   استخدمت. الطلب  ونفي الدراسة اختب

 Lawson classroom test A scientific Reasoning (LCTSR)لالستدالل العلمي   
ة     . طالبا وطالبة) ٤٦٠(تكونت العينة من  درة الطلب ى  وأظهرت نتائج الدراسة عدم ق استخدام  عل

ة،  االستدالل العلمي لتطوير الفرضيات أو مهارات المناظرة خالل دراستهم لمساق العل  وم الحياتي
رات  ائج أن    . وبينت النتائج أن الطلبة يواجهون صعوبات محددة في ضبط المتغي ا أظهرت النت آم

اش       اظرة والنق اء المن ة أثن ديم الحجج واألدل ائج    . الطلبة يعانون من مشكالت في تق م تظهر النت ول
ة     ى تخصص الطلب زى إل ائيًا تع ة إحص ًا دال ا (فروق ة، وغيره وم الحياتي ي ) العل ى  ف درة عل الق

  .االستدالل العلمي
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 ق التدريسائيالحظ أن معظمها رآز على استقصاء أثر طرالدراسات السابقة  باستعراض
، وجاء أغلبها في في تقديم المفاهيم العلمية والتحصيل في القدرة على االستدالل العلمي المتبعة

 ,Baker & Lawson, 2001; Shen,2007;  Mitchell & Lawson( مادة العلوم الحياتية
استقصاء العالقة بين التطور المعرفي  آما حاولت بعض الدراسات). ٢٠٠٤؛ نصير،  1988

هم والقدرة على والقدرة على االستدالل العلمي أو نوع المادة التي يدرسها الطلبة أو أنماط تعلم
  ).(Kwon, et al, 2000 (Rifkin & Harry, 1996))٢٠٠٦الزغل، ( االستدالل العلمي

لم يعثر على دراسات تناولت القدرة على االستدالل العلمي آمتغير  ينوفي حدود علم الباحث
والتخصص ، الدراسي ىمستوالوالطالب، جنس  :لمث األخرىبعض المتغيرات ب تأثره، وتابع
  .ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتغطية هذا الجانب ،طلبة الجامعات األردنيةدى ل

  
  الطريقة واإلجراءات

  
  وعينتها تمع الدراسةمج

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة آلية العلوم في جامعة الحسين بن طالل خالل الفصل 
طالبًا وطالبة توزعوا ) ٧٤٧(، بلغ عددهم ٢٠٠٧/٢٠٠٨ لعام الدراسيمن االدراسي الصيفي 

عدد الطلبة األحياء بلغ  ،الكيمياء ،الفيزياء ،الرياضيات: على أربعة تخصصات على النحو اآلتي
طالبًا ) ٣٢٠(عينة البلغ حجم  .على الترتيب )١٥٢، ١٦٨، ١٥٥، ٢٧٢(في آل تخصص 

من بالطريقة العشوائية العنقودية، اختيروا . طالبة) ١٦٠(طالبا، و) ١٦٠(وطالبة، بواقع 
طالبًا وطالبة من آل ) ٨٠(، بواقع )األحياء ،الكيمياء ،الفيزياء ،الرياضيات(تخصصات 

، بواقع )سنة رابعة ،سنة ثالثة ،سنة ثانية ،سنة أولى(ا على مستويات الدراسة تخصص توزعو
طالبًا وطالبة من آل سنة في التخصصات األربعة، وقد جرى أخذ العينة من التخصصات ) ٨٠(

وقد شكلت العينة ما نسبته  .المختلفة والسنوات بشكل متساٍو، فهي عينة عنقودية غير تناسبية
  . توزيع أفراد العينة بحسب متغيرات الدراسة )١(يوضح الجدول و لدراسة من مجتمع ا%) ٤٣(

  .الدراسة بحسب المستوى الدراسي والجنس والتخصصعينة توزيع أفراد :  )١(جدول 

  رياضيات  أحياء  آيمياء فيزياء  المجموع  التخصصات العلمية  الجنس  المستوى الدراسي

  ٤٠ ١٠ ١٠١٠١٠ ذآور  السنة األولى
 ٤٠ ١٠ ١٠١٠١٠ ناثإ

 ٤٠ ١٠ ١٠١٠١٠ ذآور  السنة الثانية
 ٤٠ ١٠ ١٠١٠١٠ إناث

 ٤٠ ١٠ ١٠١٠١٠ ذآور  السنة الثالثة
 ٤٠ ١٠ ١٠١٠١٠ إناث

 ٤٠ ١٠ ١٠١٠١٠ ذآور  السنة الرابعة
 ٤٠ ١٠ ١٠١٠١٠ إناث

  ٣٢٠  ٨٠  ٨٠ ٨٠ ٨٠ المجموع
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  أداة الدراسة

لقياس مستوى  اتوالدراسات التي استخدمت اختبار األدب التربوي ونالباحثراجع 
 & Lawson(و) ٢٠٠٤نصير، (و) ,Kwon , et al 2000(االستدالل العلمي ومنها 

Johnson, 2002 ; Lawson & Wesser 1990( و)٢٠٠٦ ،الزغل(و)  ٢٠٠٤ ،القاعود .(
قامت نصير و. وجميع هذه الدراسات استخدمت اختبار االستدالل العلمي الذي طوره الوسون

أما . فقرة) ١٢(بترجمة نسخة معدلة من االختبار إلى اللغة العربية وتكون االختبار من ) ٢٠٠٤(
فقد قامت بترجمة آخر نسخة معدلة من اختبار الوسون إلى اللغة العربية، ) ٢٠٠٦(ل غالز

دائل آل فقرة عدد من الب ، ويتبعفقرة من نوع االختيار من متعدد) ٢٤(وتكون االختبار من 
هذا االختبار اعتماد واحد منها فقط صحيح، وقد تم  ،تتراوح ما بين ثالثة إلى خمسة بدائل

عرضه على بإجراءات الصدق لالختبار ) ٢٠٠٦الزغل، (وقد أجرت . ألغراض هذه الدراسة
فكان معامل االرتباط   Test Re Testوأوجدت معامل الثبات بطريقة. مجموعة من المحكمين

رض االختبار مرة أخرى على مجموعة من أعضاء هيئة راض هذه الدراسة ُع، وألغ)٠.٨٥(
وضوح : بهدف تحديد ،تقويمالقياس والتدريس والمناهج وأساليب في ال متخصصينالتدريس 

مة ءاغة اللغوية لفقرات االختبار، وماليالص دقةالفقرات ودقتها من الناحية العلمية، ومدى 
االستدالل على مستوى ) العالمة المحك(معيار الحكم ة، وتحديد توى الطلبالفقرات والبدائل لمس

وطلب إليهم . المحك ت عالمته العالمةتجاوزفي حال الطالب أنه مقبول تربويا العلمي لدى 
وفي ضوء مالحظات  ،التي تحتاج إلى تعديل حذف أو تعديل أو إعادة صياغة الفقرات أو البدائل

ئل اإلجابات أجريت التعديالت المقترحة حيث أعيد صياغة المحكمين حول صياغة الفقرات وبدا
ولم تحذف أي فقرة منه،  ،بدائل من بدائل اإلجابات) ٣(ير يفقرات من االختبار لغويا وتغ) ٥(

طالبًا ) ٣٠(مكونة من على عينة استطالعية في صورته النهائية بتطبيق االختبار  ونوقام الباحث
بعد أسبوعين على العينة نفسها، وحسب معامل  هم أعيد تطبيقمن خارج عينة الدراسة، ثوطالبة 

  ).٠.٨٣(ساق الداخلي وبلغ آما حسب معامل آرونباخ ألفا لالت ،)٠.٨٩(االرتباط فكان 

، )٢٤(هي العالمة ن العالمة العظمى الختبار االستدالل العلمي إفي ضوء ما تقدم ف
) ١٢(هي كمين أن تكون العالمة المحك من المح%) ٦٠(آما أجمع  .)صفرًا(العالمة الدنيا و

  .من العالمة الكلية%) ٥٠(وتشكل  عالمة،

في عالماتهم  بحسبتصنيف الطلبة على المستويات االستداللية توزيع آما تم االتفاق على 
  :على النحو اآلتياختبار االستدالل العلمي 

 ١٠ –صفر (ضمن الفئة العالمة : المستوى االستداللي الوصفي.(  

 ١٥ -١١(الفئة ن ضمالعالمة : توى االستداللي االنتقاليالمس(. 

 ٢٤ -١٦(الفئة من ضالعالمة :المستوى االستداللي الفرضي(.  
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  المعالجة اإلحصائية

تعد هذه الدراسة مسحية استقصائية اشتملت على متغير تابع واحد هو القدرة على االستدالل 
 عنولإلجابة  تخصصال، والدراسي ىمستوالو، جنسال :تصنيفيةالعلمي وعلى ثالثة متغيرات 

، حسبت )SPSS(سؤالي الدراسة استخدمت الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية واإلنسانية 
للقدرة على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة على اختبار الوسون

لعينات ل) ت(اختبار  استخدمسابية، ة الفروق بين المتوسطات الحولمعرفة دالل ،االستدالل العلمي
فيه ياختبار ش آما استخدم ،Three way ANOVA أجري تحليل التباين الثالثيالمستقلة، و

  .لتحديد لصالح من تعود الفروق للمقارنات البعدية
  

 نتائج الدراسة ومناقشتها

  لمتعلقة بالسؤال األول ومناقشتهاالنتائج ا: أوًال

ما مستوى االستدالل العلمي لدى طلبة آلية العلوم "نصه  الذي السؤال األوللإلجابة عن 
 حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على اختبار "في جامعة الحسين بن طالل؟

  .تلك النتائج) ٢(االستدالل العلمي ويبين الجدول 

دول  ة  :  )٢(ج ة عين ات طلب ة لعالم ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ى  المتوس ة عل الدراس
  .والمستوى الدراسي ،والجنس ،العلمي بحسب التخصص اختبار قدرات االستدالل
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) ١٤.٢١(للذآور، ) ١٤.٤٠(أن المتوسط الحسابي الكلي بلغ ) ٢(من الجدول تضح ي
 عالمة، وبلغ المتوسط الحسابي اإلجمالي لعينة الدراسة) ٠.١٩(لإلناث، بفارق بين المتوسطين 

آما يالحظ وجود  ،عالمة )٢.٣١(بفارق ) ١٢(ثر من العالمة المحك ، وهو أآ)١٤.٣١(
ظاهرية بين المتوسطات الحسابية في السنة الواحدة عبر التخصصات المختلفة بين  اختالفات

  .ألفراد العينة في التخصص الواحد عبر السنوات المختلفة للذآور واإلناثوالذآور واإلناث، 

عالمات طلبة عينة الدراسة والعالمة بين إحصائيًا  اًالد االختالفإذا آان ما ولمعرفة 
  .النتائج تلك )٣(الجدول يوضح ، و)٠.٠٥=α(عند مستوى الداللة ) ت(استخدم اختبار  ،المحك

ار         ) ت(نتائج اختبار :  )٣(جدول  ى اختب ة الدراسة عل ة عين ابية لعالمات طلب للمتوسطات الحس
  .االستدالل العلمي

  مستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة ت  ددالع  المتوسط الحسابي

٠.٠٠٠  ٣١٩  ١٩.٦٧٥  ٣٢٠  ١٤.٣٠٩ *  

  ). ٠.٠٥=α(ذو داللة إحصائية عند   *

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند ) ١٩.٦٧٥(بلغت ) ت(قيمة  أن) ٣(يالحظ من الجدول 
)α=وهذا يعني أن مستوى القدرة على االستدالل العلمي لدى طلبة آلية العلوم في، )٠.٠٥ 

داللة إحصائية  يجامعة الحسين بن طالل مقبول تربويا وهو أعلى من العالمة المحك بفارق ذ
  ). ٠.٠٥=α(عند 

إلى أن طلبة عينة الدراسة تجاوزوا مرحلة العمليات المجردة  ويمكن أن تعزى هذه النتيجة
)Formal Operation Stage ( نظرية بياجية في التطور المعرفي، وتتطور في هذهبحسب 

المرحلة القدرة على التفكير األآثر تجريدًا، ويستطيع الطلبة بعد هذه المرحلة التفكير في عدة 
مشكلة، وتنمو لديهم القدرة على التفكير المنطقي االفتراضي، إضافة إلى تكوين البدائل لحل 

ث الفرضيات واختبارها، اعتمادًا على أدلة بسيطة حاضرة، وتقييم الحجج واالفتراضات والبح
وتتطور لديهم القدرة على التفكير االستقرائي والتفكير . عن األدلة، والعالقات السببية

  .االستنتاجي، إضافة إلى التفكير السببي

ويؤآد بياجية على أن تفكير األفراد في المرحلة العمرية ما بعد سن الثانية عشرة يتميز بأنه 
امتالك نظام توافق تام الذي يمكن : هما التفكير بصفتين رئيستين هذا تفكير افتراضي، ويتصف

والقدرة على االستدالل االفتراضي الذي الفرد من عزل وضبط المتغيرات في ظاهرة معينة، 
  ).Lawson & Johnson, 2002(يمكن الفرد من حل المشكالت 

: الثةع أفراد عينة الدراسة على مستويات االستدالل العلمي الثيتوز) ٤(يوضح الجدول و
  .ي واالنتقالي والفرضيالوصف
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توزيع أفراد عينة الدراسة على مستوى قدراتهم االستداللية بحسب متغيرات الجنس :  )٤(جدول 
  .دراسيالوالتخصص والمستوى 

ي
س
را
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ى ا
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ا

  

  الجنس

  التخصصات العلمية
  المجموع

  رياضيات  أحياء  آيمياء  فيزياء
  المستوى االستداللي  المستوى االستداللي  مستوى االستدالليال  المستوى االستداللي  المستوى االستداللي
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السنة 
  األولى

  ٥  ٣٥  ٠  ٤  ٦  ٠  ٠  ١٠  ٠  ٠   ١٠  ٠  ١  ٩  ٠  ذآور
  ٠  ٣٩  ١  ٠  ١٠  ٠  ٠  ١٠  ٠  ٠  ٩  ١  ٠  ١٠  ٠  إناث

السنة 
  الثانية

  ٥  ٣٤  ١  ٥  ٥  ٠  ٠  ٩  ١  ٠  ١٠  ٠  ٠  ١٠  ٠  ذآور
  ٦  ٣٤  ٠  ٤  ٦  ٠  ٠  ١٠  ٠  ٠  ١٠  ٠  ٢  ٨  ٠  إناث

السنة 
  الثالثة

  ٢٧  ١٣  ٠  ٨  ٢  ٠  ٧  ٣  ٠  ٦  ٤  ٠  ٦  ٤  ٠  ذآور
  ٢٦  ١٤  ٠  ٨  ٢  ٠  ٦  ٤  ٠  ٦  ٤  ٠  ٦  ٤  ٠  إناث

السنة 
  الرابعة

  ٣٧  ٣  ٠  ١٠  ٠  ٠  ٩  ١  ٠  ٨  ٢  ٠  ١٠  ٠  ٠  ذآور
  ٣٦  ٤  ٠  ١٠  ٠  ٠  ٩  ١  ٠  ٨  ٢  ٠  ٩  ١  ٠  إناث

  المجموع
  ٧٤  ٨٥  ١  ٢٧  ١٣  ٠  ١٦  ٢٣  ١  ١٤  ٢٦  ٠  ١٧  ٢٣  ٠  ذآور
  ٦٨  ٩١  ١  ٢٢  ١٨  ٠  ١٥  ٢٥  ٠  ١٤  ٢٥  ١  ١٧  ٢٣  ٠  إناث
 ١٤٢  ١٧٦  ٢  ٤٩  ٣١  ٠  ٣١  ٤٨  ١  ٢٨  ٥١  ١  ٣٤  ٤٦  ٠  المجموع

ن فقط، ان اثناأن عدد الطلبة في المستوى االستداللي الوصفي طالب) ٤(الجدول تضح من ي
في ضوء الفئة العمرية لعينة الدراسة التي تتراوح بين  منطقية، وهذه النتيجة بواقع طالب وطالبة

سنة، وهي في مرحلة التفكير المجرد، إال أن ذلك ال يمنع من وجود فروق بين أفراد ) ٢٢-١٨(
العمر الواحد في النمو المعرفي، آما أن مرحلة العمليات المجردة هي مرحلة تطورية يستغرق 

قاتًا متفاوتة ويحتاجون إلى خبرات مختلفة للمرور بها إلآمال نمائهم فيها، إضافة األفراد أوفيها 
التجريبي، حيث إلى أن الطلبة في المستوى االستداللي الوصفي يتميزون بقدرتهم على االستدالل 

 يفكر الطلبة في هذا المستوى بطريقة تجريبية استقرائية، ولديهم القدرة على وصف المواد
  .لكن تفكيرهم يرتبط بدرجة آبيرة بالمالحظة المباشرة، تصنيفهاو

طالبًا ) ١٧٦(أن عدد الطلبة في المستوى االستداللي االنتقالي بلغ ) ٤(الجدول يتضح من و
طالبة ) ٩١(بًا، ولطا) ٨٥(من أفراد عينة الدراسة، منهم %) ٥٥(وطالبة، شكلوا ما نسبته 

وقد بلغ عدد الطلبة من السنة  .بة إلى حد آبيرتوزعوا على التخصصات المختلفة بأعداد متقار
، ومن أفراد العينةمن %) ٢٣(طالبًا وطالبة، شكلوا ما نسبته ) ٧٤(األولى في هذا المستوى 

من أفراد عينة الدراسة، وتناقص %) ٢١(طالبًا وطالبة شكلوا ما نسبته ) ٦٨(طلبة السنة الثانية 
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طالبًا وطالبة، ومن طلبة السنة ) ٢٧(الثالثة إذ بلغ  عدد الطلبة في هذا المستوى من طلبة السنة
  .طالبات) ٤(طالب، و) ٣(طالب منهم ) ٧(الرابعة إذ بلغ 

هو أبعد من الوصف، باتجاه اآتشاف العالقات  ويتميز طلبة هذا المستوى بأنهم يفكرون فيما
درتهم     . السببية، ويفشلون في التفكير في االحتماالت التي تكون بشكل منتظم ى في ق م أعل آما أنه

ة في             ا أعداد الطلب ة المستوى الوصفي، أم وهم المعرفي من طلب على االستدالل العلمي وفي نم
تدالل   توى االس اليمس ب  االنتق ات الفيزبحس يات   تخصص اء، والرياض اء، واألحي اء، والكيمي ي

ت  بته   ) ٣١، ٤٨، ٥١، ٤٦(فكان ا نس كلت م ى %) ١٧.٦، %٢٧.٢، %٢٩.٠، %٢٦.١(ش عل
انوا      الترتيب ل آ ، أي أن غالبية طلبة الرياضيات آانوا في مستوى االستدالل الفرضي، ونسبة أق

الي  تدالل االنتق توى االس ي مس ي الم  . ف اءوا ف اء ج ة الفيزي ا أن طلب توى  آم ي مس ة ف ة الثاني رتب
. االستداللي الفرضي بعد الرياضيات، ولكن في مستوى االستدالل االنتقالي أخذوا الترتيب الثالث

وهذا يعني أن معظم طلبة الرياضيات والفيزياء جاءوا في مستوى متقدم من االستدالل الفرضي،  
نهم في م       الي، وال يوجد أي م ستوى االستدالل الوصفي،    وعدد أقل في مستوى االستدالل االنتق

  . مما يشير إلى تفوقهم في مستويات االستدالل العلمي المتقدمة

ة في مستوى االستدالل الفرضي،           ة الثالث اء أخذوا المرتب في حين أن طلبة تخصص األحي
ي، وبقي طالب               ذا أمر منطق الي، وه ة في مستوى االستدالل االنتق ة الثاني ى المرتب وحصلوا عل

ع في مستوى      . االستدالل الوصفيواحد في مستوى  ى الترتيب الراب وقد حصل طلبة الكيمياء عل
ذا          ي ه رى ف ات األخ ة التخصص ن بقي ل م ددهم أق ى أن ع ير إل ذا يش ي، وه تدالل الفرض االس
ث        الي حي تدالل االنتق توى االس ي مس وا ف ا زال اء م ة الكيمي م طلب ي أن معظ ا يعن توى، مم المس

. المستوى، وبقي طالب واحد في مستوى االستدالل الوصفي   حصلوا على الترتيب األول في هذا
  .   وبشكل عام يشير ذلك إلى تفوق طلبة تخصص الرياضيات على بقية التخصصات األخرى

ت   تقراء واالس باط، نويمكن أن يفسر ذلك بأن القدرة على االستدالل العلمي الذي يتضمن االس
ين السبب والنتيجة    أي إ( واالستدالل التمثيلي واالستدالل السببي  ة ب ا    ) ظهار العالق ا م ذا غالب وه

ى           اء يتعرضون إل ة الرياضيات والفيزي اء، ألن طلب يمارس في موضوعات الرياضيات والفيزي
 . قضايا رياضية وفيزيائية تتطلب التفكير االستقرائي واالستنباطي أآثر من التخصصات األخرى

 Kwon, et(و) Rifkin & Harry, 1996( وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة آل من 
al, 2000.(   

) ١٤٢(أن عدد الطلبة في المستوى االستداللي الفرضي بلغ أيضًا ) ٤(الجدول  ويتبين من
طالبة، ) ٦٨(طالبًا و) ٧٤(من أفراد عينة الدراسة، منهم %) ٤٤(طالبًا وطالبة، شكلوا ما نسبته 

د بلغ عددهم في السنوات الرابعة، والثالثة، والثانية، توزعوا على السنوات الدراسية المختلفة، فق
الترتيب، أي أن أعداد الطلبة في المستوى االستداللي على ) ٥، ١١، ٥٣، ٧٣( واألولى

ع يتوزآان والمستويات الثالثة ترآزت في السنتين الرابعة والثالثة،  أعلىالفرضي المتقدم وهو 
حياء، واألتخصصات الفيزياء، والكيمياء،  بحسبدم الطلبة في مستوى االستدالل الفرضي المتق

وهؤالء الطلبة يملكون القدرة على التفكير . الترتيبعلى ) ٤٩، ٣١، ٢٨، ٣٤(ياضيات والر
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ويتميزون والبحث بعيدًا عن األشياء والموضوعات المادية والملموسة والخبرات المباشرة، 
آما أن لديهم القدرة . ي االمكانات المستقبليةيات المجردة، والتفكير فلمبالقدرة على ممارسة الع

على صياغة الفرضيات والتفكير الفرضي االجتماعي، والتفكير الناقد وإجراء عمليات النسبة 
والتناسب، وهذه المراحل تطورية تعتمد على الخبرات التي يمرون بها والمرتبطة بالمستوى 

دراسة آل من نتائج مع  ة متفقةتائج هذه الدراسنجاءت وقد . الدراسي والتخصص معًا
)Mitchell & Lawson, 1988 ( و)Rifkin & Harry, 1996(  و)Kwon, et 

al,2000.(  

  بسؤال الدراسة الثاني ومناقشتها النتائج المتعلقة: ثانيًا

هل يختلف مستوى القدرة على االستدالل العلمي " هالذي نصَّالسؤال الثاني لإلجابة عن 
جنس، والمستوى ال: المتغيرات وم في جامعة الحسين بن طالل باختالفلدى طلبة آلية العل

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  "والتفاعل بينها؟ الدراسي، والتخصص
  .تلك النتائج )٥(الجدول ويبين عينة على اختبار االستدالل العلمي اللعالمات أفراد 

دول  اين الثال :  )٥(ج ل التب ائج تحلي تدالل    نت ى االس درة عل توى الق ي مس روق ف دالالت الف ي ل ث
  .العلمي بالنسبة للجنس، والمستوى الدراسي، والتخصص

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  ٠.١٨٧  ١.٧٥٢  ٣.٠٠٣  ١  ٣.٠٠٣  الجنس

  *٠.٠٠٠  ١٤.٤٩٨  ٢٤.٨٥٣  ٣  ٧٤.٥٥٩  التخصص

  *٠.٠٠٠  ١٥٦.٦٥١  ٢٦٨.٥٣٦  ٣  ٨٠٥.٦٠٩  لدراسيالمستوى ا

  ٠.١٩٤  ١.٥٨٢  ٢.٧١١  ٣  ٨.١٣٤ المستوى الدراسي* الجنس 

* المستوى الدراسي 
  التخصص

٠.٥٥١  ٠.٨٧٢  ١.٤٩٥  ٩  ١٣.٤٥٣  

  ٠.٦٦١  ٠.٥٣٢  ٠.٩١١  ٣  ٢.٧٣٤  التخصص* الجنس 

المستوى الدراسي * الجنس 
  التخصص* 

٠.٩٦٣  ٠.٣٣٦  ٠.٥٧٥  ٩  ٥.١٧٨  

      ١.٧١٤  ٢٨٨  ٤٩٣.٧٠٠  الخطأ

        ٣٢٠  ٦٦٩٢٩  الكلي

  )٠.٠٥= α(ذو داللة إحصائية عند    *
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في القدرة على ) ٠.٠٥= α(وجود فرق ذي داللة إحصائية عند ) ٥(يتضح من الجدول 
) ف(التخصص، والمستوى الدراسي، إذ بلغت قيمة  متغيري آل منإلى االستدالل العلمي يعزى 

متغير بالنسبة إلى ) ١٥٦.٦٥١( ، وآانت قيمتها)١٤.٤٩٨(متغير التخصص بالنسبة إلى 
  . المستوى الدراسي

للمقارنات   Scheffeاختبار شيفيه حسبولمعرفة لصالح أي التخصصات تكون الفروق 
  .النتائجهذه ) ٦(الجدول  بين، وي البعدية

ة على اختبار نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للمقارنة بين المتوسطات الحسابي:  )٦(جدول 
  .حسب متغير التخصصالقدرة على االستدالل العلمي 

  الرياضيات  األحياء  الكيمياء   الفيزياء  

  *٠.٧١٢٥  ٠.٤٠٠٠  ٠.٥٢٥٠  ---   الفيزياء

  *١.٢٣٧٥  ٠.١٢٥٠  ---     الكيمياء

  *١.١١٢٥  ---       األحياء

  ---         الرياضيات

  )٠.٠٥= α(ذو داللة إحصائية عند    *

أن الفروق بين المتوسطات الحسابية ضمن التخصصات األربعة ) ٦(يتبين من الجدول 
  . واألحياء ،والكيمياء ،الفيزياء :بطلبة التخصصاتتخصص الرياضيات مقارنة طلبة لصالح 

خاصة في طلبة الرياضيات طبيعة المواد الدراسية التي يدرسها  تعزى هذه النتيجة إلىو
التوبولوجي والجبر المجرد والتحليل (مجردة مثل  السنوات األخيرة غالبا ما تكون ذات طبيعة

وهي ذات طبيعة يحتاج فيها الطالب إلى ممارسة مهارات االستنتاج أو ) وغيرها ... الحقيقي
االستقراء من أجل بناء التعميمات واستخالص النتائج التي تقوم على وضع الفروض وتقديم 

ت العلمية األخرى مثل الكيمياء والعلوم الحجج والبراهين، في حين تكون المواد في التخصصا
العلمية مما يتيح للطالب  التجارب ةالطلبخاللها الحياتية أو الفيزياء ذات طبيعة مخبرية يجري 

  . بناء التعميمات على أمور ملموسة تكون أقرب إلى الحس من األمور المجردة

واألحاجي واأللغاز يعزز آما أن استخدام الطلبة للرياضيات في األمور الحياتية اليومية 
ممارسة مهارات التفكير في مواقف سياقية تتطلب مهارات يقوم خاللها الطالب باآتشاف  لديهم

التبريرات للتحيز لقضية ومن خالل عمليات التفكير المنطقي وتقديم األدلة األنماط والعالقات 
أن من مكونات االستدالل  حيثالعلمي الطالب القدرة على االستدالل  ىر لددون أخرى مما يطوِّ

   .الربط بين ما لدى الطالب من خبرات سابقة وما يالحظه حول قضية معينة
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ة    آما استخدم  ات البعدي يفيه للمقارن ار ش ة لصالح أي    اختب ود  دراسية  المستويات  اللمعرف تع
  ٠النتائج تلك) ٧(الجدول  بين، ويبين المتوسطات الحسابية الفروق

للمقارنات البعدية للمقارنة بين المتوسطات الحسابية على اختبار  فيهير شنتائج اختبا:  )٧(جدول 
  .حسب متغير المستوى الدراسيالقدرة على االستدالل العلمي 

  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى  

  *٣.٩٦٢٥  *٢.٢٨٧٥  ٠.٣٨٤٥  ---   السنة األولى

  *٣.٥٧٥٠  *١.٩٠٠٠  ---     السنة الثانية

  *١.٦٧٥٠  ---       السنة الثالثة

  ---         السنة الرابعة

  .)٠.٠٥= α(ذو داللة إحصائية عند    *

أن الفروق بين المتوسطات الحسابية على اختبار القدرة على ) ٧(الجدول  يتضح من
طلبة السنة الرابعة  لصالح) ٠.٠٥= α(االستدالل العلمي ذات داللة إحصائية عند مستوى 

لثة مقارنة بطلبة السنتين لسنوات األولى والثانية والثالثة، ولصالح طلبة السنة الثامقارنة بطلبة ا
   .الثانيةاألولى و

الخبرات التي يمر بها الطلبة  من أبرزها تعددهذه النتيجة إلى عدة عوامل؛  تعزىربما و
يدًا ويحتاج آما أن المواد الدراسية في الرياضيات لطلبة السنة الرابعة تكون أآثر تجر ونوعها،

فيها الطلبة إلى استقراء المقدمات بشكل مجرد وبناء الحجج واألدلة المنطقية واستخدام البرهان 
الرياضي الستخالص النتائج والتعميمات مما يكسبهم القدرة على االستدالل العلمي أآثر من 

دراسية لطلبة ن المواد الفإ، ومن جهة أخرى وتبدو هذه النتيجة منطقية طلبة السنوات األخرى
مهارات االتصال واللغات (مثل السنة األولى والثانية أقرب إلى المفاهيم والمهارات األساسية 

 في مرحلة الدراسة الثانوية والتي غالبًا ما مر بها طلبة السنة األولى والثانية) ومتطلبات الجامعة
يهم ضمن قلية عليا مما يبوعدم اشتمال تلك المواد على مستويات تجريد قد تحتاج إلى قدرات عق

مستوى استداللي متشابه أو متقارب، وفي مستوى من القدرة على االستدالل العلمي أقل من طلبة 
  .السنوات الرابعة أو الثالثة

آما أن طلبة السنة الرابعة نتيجة عامل النضج الفكري والمعرفي يمكنهم من تشكيل وبناء 
بناء استنتاجات ديهم القدرة على االستدالل العلمي وتطور لمنظومة فكرية ومفاهيمية مترابطة 

قائمة على وضع الفروض والبدائل والمفاضلة بينها بناء على الربط بين المقدمات والنتائج 
وإدراك العالقات المنطقية بينها بما يمّكنهم من تقديم الحجج أو نقضها بتقديم مبررات ومسوغات 

  . دعاءاتهماتبين صحة 
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. األولى والثانية السنة الثالثة مقارنة بطلبة السنتينل أيضًا على طلبة ويصدق هذا القو
ونتيجة لتوفر الفرص لطلبة السنة الثالثة الحتكاآهم المباشر وقربهم من طلبة السنة الرابعة 
وبسبب وجود بعض المواد المشترآة بينهم، وما يتبعه من إجراء الحوار والمناقشة مع أقرانهم 

م القدرة على التفاوض ومقارعة الحجج وبناء االستدالالت، أآثر مما هو متوفر األمر الذي يكسبه
المنشغلين بمواد من متطلبات الجامعة التي يغلب عليها أن األولى والثانية  السنة بالنسبة إلى طلبة

السنة الثالثة آما يتميز طلبة . تكون من العلوم اإلنسانية واللغات والمهارات األولية المشابهة
القدرة على التفكير والبحث بعيدًا عن األشياء والموضوعات المادية والملموسة والخبرات ب

سقبلية، دة أو التفكير في اإلمكانيات المالمباشرة، ويتميزون بالقدرة على ممارسة العمليات المجر
 يـي الفرضـر االستنتاجـؤ والتفكيـات والتنبـة الفرضيـى صياغـدرة علـم القـا أن لديهـآم
 (Rifkin & Harry, 1996) نـل مـآ ه دراسةـا توصلت إليـع مـة متفقة مـذه النتيجـاءت هـجو
  .(schen, 2007)بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ،)Kwon, et al, 2000(و

في القدرة ) ٠.٠٥= α(داللة إحصائية عند مستوى  حين لم تظهر النتائج وجود فرق ذي في
ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن الطلبة الذآور  علمي يعزى إلى متغير الجنس،على االستدالل ال

العملية، ال  الخبرات النظرية أم أآانت واإلناث مّروا بالخبرات المعرفية نفسها إلى حد آبير سواء
سيما وأن مستوى القدرة على االستدالل العلمي يعتمد إلى حد آبير على الخبرات السابقة، وبما 

ه الخبرات تتطور مع سنوات الدراسة والبيئة التي تحيط بهم ويتفاعلون مع عناصرها أن هذ
آما يتضح من الجدول  .واحدة) البيئة الجامعية(فخبراتهم إلى حد آبير متشابهة وعناصر البيئة 

 ،في القدرة على االستدالل العلمي) ٠.٠٥= α(فروق ذات داللة إحصائية عند عدم وجود ) ٥(
التفاعل بين الجنس والمستوى الدراسي، أو التفاعل بين المستوى الدراسي  تعزى لكل من

والتخصص، أو التفاعل بين الجنس والتخصص، أو التفاعل بين الجنس والمستوى الدراسي 
   .والتخصص

في مستوى  (α = 0.05 )مستوى  عندعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تفسير ويمكن 
للتفاعل بين الجنس والمستوى الدراسي إلى أنه ال يوجد أثر ي يعزى القدرة على االستدالل العلم

لمتغير الجنس لوحده إضافة إلى أن التفاعل بين الجنس والمستوى الدراسي قسم عينة الدراسة 
فردًا، فكان ارتفاع القدرة على االستدالل العلمي عند أفراد ) ٤٠(منها خاليا، في آل ) ٨(إلى 

آما أن الطلبة يتعرضون إلى خبرات فيها  قابله انخفاضًا في خلية أخرى،أحد هذه الخاليا ربما ي
إضافة إلى العمق  ،واالستمرارية والتكامل على مدى السنوات الدراسية المختلفة بعتاتمن ال

مما يكسبهم خبرات متقاربة من القدرة على االستدالل العلمي مما  ،واالتساع في هذه الخبرات
داللة  وق ذاتس والمستوى الدراسي فأظهرت النتائج عدم وجود فرأحدث توازنًا بين الجن

  .عزى للتفاعل بين الجنس والمستوى الدراسيتإحصائية 

مستوى قدرات في  (α = 0.05)أما فيما يتعلق بعدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند 
  . لتفاعل بين الجنس والتخصصإلى ا الطلبة على االستدالل العلمي يعزى
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أن الطلبة في التخصصات المختلفة قد تعرضوا إلى حد ما لخبرات بذلك ير يمكن تفس
من حيث دراستهم لمواد متطلبات  )األولى والثانية(شابهة وبالذات في السنوات الدراسية تم

من خريجي الفرع العلمي في الثانوية هم الجامعة أو متطلبات الكلية، إضافة إلى أن جميع الطلبة 
م في الثانوية العامة متقاربة فتوقع حدوث التوازن بين الجنس والتخصص العامة وأن معدالته

على مستوى القدرة  (α = 0.05)يفسر سبب عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى 
  .لالستدالل العلمي يعزى للتفاعل بين الجنس والتخصص

ى إلى التفاعل بين يعز (α = 0.05)أما فيما يتعلق بعدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند 
الخبرات المعرفية السابقة التي تشابه أو تقارب  فقد يعزى إلى أن ،المستوى الدراسي والتخصص

إضافة إلى ذلك أن هؤالء  . ة ومتطلبات الجامعةياشترك فيها الطلبة أثناء دراستهم متطلبات الكل
ا بالجامعة وتكونت لديهم خبرات والتحقو ،الفرع العلمي في الثانوية العامة االطلبة جميعًا قد أنهو

تتطور بتطور السنة الدراسية بشكل يتصف باالستمرار والتتابع مصحوبة بالعمق واالتساع في 
  .هذه الخبرات

على مستوى قدرة  (α = 0.05)أما ما يتعلق بعدم وجود فرق ذي داللة أحصائية عند 
 ،والمستوى الدراسي والتخصصالجنس  لتفاعل بينطلبة على االستدالل العلمي، يعزى إلى اال
العمليات العقلية العليا ال تتحيز إلى جنس معين  القدرة على ممارسة إلى أنربما عزى ت فقد

من الخبرات العلمية عبر سنوات نفسه خاصة وأن الطلبة من الجنسين يتعرضون إلى المستوى 
 التخصص الواحدنتيجة وجود مواد إجبارية في التخصصات يجب أن يأخذها طلبة  ،الدراسة
، وآما هو معروف أن هذه المواد توزع على مستويات الدراسة حسب السنة الدراسية جميعهم

ويأخذها طلبة السنة الواحدة في نفس الفترة تقريبا مما يتيح لكال الجنسين المرور بنفس النوع من 
وحل  اتخاذ القرار والقدرة على تنتاجات حول الظواهر العلميةمن بناء االس مالخبرات التي تمكنه

  .نفسها السابقة العلميةمعرفة للتعرض طلبة الجنسين المشكلة نتيجة 
  

  التوصيات

  : ما يأتيبائج هذه الدراسة، يوصي الباحثون في ضوء نت

  ،استخدام أعضاء هيئة التدريس استراتيجيات وأساليب التعليم القائمة على حل المشكالت
  .ولى والثانيةواالستقصاء في تدريس طلبة السنة األ

  تصميم أنشطة تعزز قدرات االستدالل العلمي وتوفير بيئة تمكن طلبة العلوم الحياتية
 .والكيمياء والفيزياء من تقديم ابتكارات علمية مثل تصميم نماذج ووسائل تقنية إنتاجية

  اهتمام مؤسسات التعليم العالي برفد أعضاء هيئة التدريس بالمصادر والمراجع التي تعزز
 .دى الطلبة القدرة على االستدالل العلمي وتمكنهم من ذلكل
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  العربية واألجنبية المراجع

 دار الكتاب : ، العين١ط. مفاهيم وتطبيقات: تعليم التفكير). ٢٠٠٢( .جروان، فتحي
  .الجامعي

 العالقة بين التحصيل في مبحث األحياء والقدرة على "). ٢٠٠٦( .الزغل، وفاء حسين
 ،"واألنماط التعليمية المفضلة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في إربد االستدالل العلمي

 .، األردنعمان ،رسالة دآتوراة غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا

 أثر استخدام التمثيل الجزيئي على التحصيل "). ٢٠٠٤( .القاعود، جهاد عبد القادر
م الكيميائية لدى طلبة الصف العاشر األساسي في واالستدالل العلمي، واآتساب المفاهي

رسالة دآتوراة غير منشورة، جامعة عمان العربية  ،"مديريتي إربد األولى والثانية
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  )١(الملحق 

  

  الطالبة/عزيزي الطالب

  

ياس لقياس قدرتك على تطبيق استدالالت علمية ورياضية، لتحليل موقف ما صمم هذا المق
  .من أجل عمل تنبؤ أو حل مشكلة

  

لذا يرجى قراءة جميع األسئلة بتمعن واإلجابة عن آل سؤال باختيار بديل واحد فقط من بين 
  .البدائل المقترحة

  

  .المعلومات الشخصية  :أوال

  أنثى) ٢    ذآر) ١      :الجنس

  ربعة) ٤    ثالثة) ٣    ثانية )٢    أولى) ١  :الدراسيالمستوى 

  علوم حياتية) ٤    آيمياء) ٣    فيزياء) ٢  رياضيات) ١    :التخصص

  

  شكرا لحسن تعاونكم
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  .مقياس االستدالل  :ثانيا

ا في الشكل             .١ ا نفس السعة، آم ارين لهم اء في مخب ة من الم استخدمت  . وضعت نفس الكمي
  ). السوداء( واآلخرى من الحديد  آرتان لهما نفس الحجم أحداهما زجاجية

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د  معينإذا وضعت الكرة الزجاجية في المخبار األول فإن الماء سيرتفع إلى ارتفاع  ، فإنه عن
 :وضع الكرة الحديدية في المخبار اآلخر سيرتفع الماء إلى

  .المستوى نفسه الذي يرتفع له الماء في المخبار األول  . أ

 .مستوى أعلى من المستوى الذي يرتفع له الماء في المخبار األول  . ب

  .مستوى أقل من المستوى الذي يرتفع له الماء في المخبار األول. ج

  :التفسير المنطقي الختياري اإلجابة السابقة هو  .٢

  .الكرة المعدنية ستغوص في الماء بشكل أسرع  .أ

  .الكرتان مصنوعتان من مادتين مختلفتين  .ب

  .الكرة المعدنية أثقل من الكرة الزجاجية  .ج

  .الكرة الزجاجية تولد ضغطًا أقل  .د

  .الكرتان لهما الحجم نفسه  .هـ
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دريج      .٣ ة من    . يمثل الشكل التالي مخبارين مختلفين في طول القطر، ومن نفس الت بَّت آمي ُص
ار   ثم نقلت هذه الكمية). ٤(فوصلت إلى االرتفاع ) أ(الماء في المخبار الواسع  ) أ(من المخب

فإذا علمت أنه تم تفريغ المخبارين ). ٦(فوصل الماء إلى االرتفاع ) ب(إلى المخبار الضيق 
  الماء من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اع        ى االرتف ى وصلت إل ار الواسع حت إلى  ). ٦(ثم وضعت آمية جديدة من الماء في المخب ف
  الكمية من الماء إذا تم نقلها إلى المخبار الضيق الفارغ؟ أي ارتفاع تتوقع أن تصل هذه

  ).٨(سيرتفع إلى العالمة   . أ

 ).٩(سيرتفع إلى العالمة   . ب

 ).١٠(سيرتفع إلى العالمة   . ج

  ).١٢(سيرتفع إلى العالمة   .د

  .ال شيء مما ذآر صحيح  .هـ

  :التفسير المنطقي الختياري اإلجابة السابقة هو  .٤

  .ن خالل المعلومات المعطاةال يمكن معرفة اإلجابة م  .أ

  .الماء ارتفع إلى الضعف، وسيرتفع إلى الضعف مرة أخرى  .ب

سيرتفع الماء ثالثة إرتفاعات في األنبوب الضيق مقابل آل ارتفاعين في األنبوب   .ج
  .الواسع

  .األنبوب الثاني أضيق  .د
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  .يجب صب الماء في األنبوب ومالحظة ما سيحدث  .هـ

اري"  .٥ تخدمًا المخب ثمس ؤال الثال ي الس ى  "ن ف ار الضيق حت ي المخب اء ف م اآلن صب الم ، ت
ع أن    ).١١(وصل الماء إلى العالمة  ذ  تإلى أي ارتفاع تتوق ة من  صل ه مَّ    ه الكمي اء إذا ت الم

  إلى المخبار الواسع الفارغ؟ انقله

  ).٧.٥(إلى العالمة   . أ

 ).٩(إلى العالمة   . ب

  ).٨(إلى العالمة   .ج

  ).٧. ٣٣(إلى العالمة   .د

  .ال شيء مما ذآر  .هـ

  :التفسير المنطقي الختياري اإلجابة السابقة هو  .٦

  .العالقة التناسبية يجب أن تبقى ثابتة بين األنبوبين  .أ

  .يجب تفريغ الماء من األنبوب ومالحظة ما سيحدث  .ب

  .ال يمكن معرفة اإلجابة من خالل المعلومات المعطاة  .ج

  .الضعف مرة أخرى نقص الماء إلى الضعف وسينقص إلى  .د

  .سينقص ارتفاعين في األنبوب الواسع مقابل آل ثالثة ارتفاعات في األنبوب الضيق  .هـ

يمثل الشكل التالي ثالثة خيوط مربوطة بقضيب أفقي، ويعلق في نهاية آل واحد منها وزن   .٧
  .آما هو مبين في الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

 

١٠ 

١٠ 
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ا الطول نفسه، وطول     ) ٣(و) ١(الخيطان  م   لهم ا  ) ٢(الخيط رق ط  . أقصر منهم ) ١٠(ورب
ط   )٢(، )١(وحدات وزن بكل من الخيطين    ا ُرب م    ) ٥(، بينم الخيط رق ). ٣(وحدات وزن ب

ذي           ت ال اس الوق ن قي ام، ويمك ف واألم أرجح للخل ة للت ة قابل ال المربوط ت األثق إذا آان ف
  .تستغرقه في هذه الحرآة

  .يؤثر في الوقت المستغرق للتأرجح افترض أنك تريد أن تعرف ما إذا آان طول الخيط

  فأي من الخيوط ستستخدم الختبار ذلك؟

  .خيط واحد فقط  . أ

 .نستخدم الخيوط الثالثة معًا   . ب

  ).٣(والخيط ) ٢(الخيط   .ج

  ).٣(والخيط ) ١(الخيط   .د

  ).٢(والخيط ) ١(الخيط   .هـ

  :التفسير المنطقي الختياري اإلجابة السابقة هو  .٨

  ).١(يجب استخدام الخيط   .أ

  .يجب مقارنة الخيطين اللذين يحمالن أوزانًا مختلفة  .ب

  .يجب استخدام الخيطين المختلفين في الطول ويحمالن أوزانًا متشابهة  .ج

  .يجب إجراء آل المقارنات  .د

  .األوزان تختلف  .هـ

ل      .٩ ة خ رون ذباب وب عش ل أنب ي آ ة، ف ب زجاجي ة أنابي م ألربع اه رس كل أدن ي الش د ف . يوج
ة، واألنابيب    األنابيب  ة مغلق ة سوداء، واألنابيب      ) ٢(و) ١(األربع ًا بورق ) ٣(مغطاة جزئي

دة           ) ٤(و م تعريض األنابيب لضوء أحمر لم اه، ت ا في الشكل أدن شفافة وهي موضوعة آم
  . خمس دقائق، عدد ذباب الخل في الجزء الشفاف في آل أنبوب موضح بالرسم
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  ضوء أحمر                                      

  ):االستجابة تعني التحرك من وإلى (هذه التجربة توضح استجابة ذباب الخل لـ 

  .الضوء األحمر وليس الجاذبية  . أ

 .الجاذبية وليس الضوء األحمر  . ب

  .الضوء األحمر والجاذبية معًا  .ج

  .ال الضوء األحمر وال الجاذبية  .د

  :قي الختياري اإلجابة السابقة هوالتفسير المنط  .١٠

بينما يتوزع بالتساوي في ) ٣(غالبية ذباب موجود في الطرف العلوي من األنبوب   .أ
  ).٢(األنبوب 

  ).٣(و) ١(معظم ذباب الخل سيبتعد عن الطرف السفلي لألنابيب   .ب

  .ذباب الخل يحتاج إلى الضوء حتى يرى ويجب أن يتحرك عكس الجاذبية األرضية  .ج

  .غالبية ذباب الخل موجود في األطراف العلوية من األنابيب وعند األطراف المضيئة  .د

  .بعض ذباب الخل توزع في طرفي األنبوب  .هـ

 
 
 

٣               ٤                                                                    
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وآانت النتيجة آما . في تجربة أخرى استخدم مجموعة أخرى من الذباب والضوء األزرق  .١١
  :في الشكل التالي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  زرقضوء أ

  :هذه النتائج تشير إلى استجابة الذباب لـ

  .الضوء األزرق وليس الجاذبية  . أ

 .الجاذبية وليس الضوء األزرق  . ب

  .الضوء األزرق والجاذبية معًا  .ج

  .ال الضوء األزرق وال الجاذبية  .د

  :التفسير المنطقي الختياري اإلجابة السابقة هو  .١٢

  .بوببعض الذباب توزع في آال الطرفين من آل أن  .أ

  .ذباب الخل يحتاج إلى الضوء حتى يرى ويجب أن يتحرك عكس الجاذبية األرضية  .ب

  .واتجه إلى الجزء العلوي من األنبوب) ٤(ألن الذباب توزع في األنبوب   .ج

 
 
 

٣               ٤ 
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ى   )٢(معظم الذباب توزع في الجزء المعرض للضوء من األنبوب   .د ، ولكنه لم يتجه إ ل
  ).٣(و) ١(األسفل في األنبوبين 

وب        .هـ ن األنب وي م زء العل ي الج ذباب ف م ال ي    ) ١(معظ وء ف رض للض زء المع والج
  ).٢(األنبوب 

ة صفراء       .١٣ راء وثالث ة حم : R(صندوق فيه ست قطع خشبية متماثلة في الشكل والحجم، ثالث
 إذا سحبت قطعة واحدة عشوائيا). أصفر: Yأحمر، 

  ما احتمال أن تكون القطعة المسحوبة حمراء؟

  ١/٦  . أ

 ١/٣  . ب

  ١/٢. ج

  ١/١  .د

  .ال يمكن حسابها  .هـ

  

  :التفسير المنطقي الختياري لإلجابة السابقة هو  .١٤

  .ثالث قطع من آل ست قطع لونها أحمر  .أ

  .ال يمكن التنبؤ بذلك  .ب

  . فقط قطعة واحدة من آل ست قطع لونها أحمر  .ج

  .جميع القطع متشابهة بالشكل والحجم  .د

  .ثالث قطع لونها أحمر فقط قطعة واحدة من آل  .هـ

يحتوي على اثنتا عشر قطعة مربعة الشكل متماثلة منها ثالثة حمراء، وخمس قطع صندوق   .١٥
ويحتوي أيضا على تسع قطع دائرية متماثلة منها قطعتان صفراوان، وثالث قطع . رزقاء

 )أزرق: Bأصفر، : Yأحمر، : R(زرقاء، وأربع قطع حمراء 
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R 
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Y 
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، ما احتمال أن تكون القطعة )دون معرفة شكل القطعة(سحبت قطعة واحدة عشوائيا 
 المسحوبة دائرية حمراء أو دائرية زرقاء

  ١/٢ .هـ  ١٥/٢٥  .د    ١/٢١  .ج    ٣/ا  .ب  .ال يمكن حسابها.  أ

  :التفسير المنطقي الختياري اإلجابة السابقة هو  .١٦

  .ل اثنتينسيتم سحب قطعة واحدة دائرية من آ  .أ

  .قطعة) ٢١(قطعة حمراء أو زرقاء من آل ) ١٥(سيتم سحب   .ب

  .ال يمكن التنبؤ بذلك  .ج

  .قطعة) ٢١(سيتم سحب قطعة واحدة من آل   .د

  .سيتم سحب قطعة واحدة من آل ثالث قطع، حمراء دائرية أو زرقاء دائرية  .هـ

ا         .١٧ ه، فاآتشف أن جميعه ي تعيش في حقل ران الت رة الحجم،      راقب مزارع الفئ ا سمينة آبي إم
ة    وإما نحيلة صغيرة الحجم ولها ذيل أبيض أو ذيل أسود، مما جعله يتساءل عن وجود عالق

  .بين حجم الفأر ولون ذيله

  هل تعتقد أن هناك عالقة بين حجم الفأر ولون ذيله؟

  )الفئران المحاطة بالدوائر هي فئران ذات ذيل أبيض(

R R 

Y Y 

R 

Y Y 

BB B B B 

R RR R 

Y Y

B BB



 ٤٣٣ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالل الزعبي، وآخرون 

  ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .الظاهر أن هناك عالقة  . أ

 .أنه ال يوجد عالقة الظاهر  . ب

  .ال أستطيع أن أخمن  .ج

  :التفسير المنطقي الختياري اإلجابة السابقة هو  .١٨

  .هناك أعداد من آل نوع من الفئران  .أ

  .قد يكون هناك ارتباط جيني بين حجم الفأر ولون ذيله  .ب

  .ال يوجد عدد آاف من الفئران التي تم اصطيادها  .ج

  . ك ذيًال أسود، والفئران النحيلة تمتلك ذيًال أبيضمعظم الفئران السمينة تمتل  .د

في الشكل التالي آأس زجاجية وشمعة تم تثبيتها في حوض ماء، عندما قلبت الكأس لتغطي   .١٩
الشمعة في حوض الماء، انطفأت الشمعة وارتفع الماء في هذه الكأس، هذه المالحظة تثير 

  :وهنا يوجد تفسير محتمللماذا ارتفع الماء في الكأس؟ : السؤال التالي
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ذوب بسرعة    أن الشمعة تستهلك األآسجين في االحتراق وتطلق ثاني أآسيد الكربون الذي ي
اء في الكأس            ع الم واء في الكأس فيرتف ا يخفض ضغط اله اء مم ديك   . في الم افترض أن ل

د ا    اب وبعض الجلي د الجاف هو    (لجاف  المواد المذآورة أعاله باإلضافة إلى عيدان ثق الجلي
د ون المتجم يد الكرب اني أآس ذا  ). ث ر ه ن أن تختب واد، آيف يمك ل الم تخدام بعض أو آ باس

  التفسير المحتمل؟

  .إشباع الماء بثاني أآسيد الكربون وإعادة التجربة ومالحظة آمية الماء التي سترتفع  . أ

ة بالط     . ب ادة التجرب ات    الماء سيرتفع ألن األآسجين يستهلك، لذا يجب إع ها إلثب ة نفس ريق
 .أن سبب ارتفاع الماء هو نقص األآسجين

  .إجراء تجربة ضابطة تختلف فقط في عدد الشمعات لنرى هل ذلك صحيح  .ج

  .االمتصاص هو المسئول عن ارتفاع الماء  .د

ة    .هـ إعادة التجربة والتأآد من ضبطها بتثبيت آل المتغيرات المستقلة وبعد ذلك نقيس آمي
  .الماء المرتفعة

  .أي من النتائج في التجربة السابقة قد تظهر تفسيرًا خطأ إلجابتك  .٢٠

  .الماء سيرتفع إلى المستوى السابق نفسه  .أ

  .الماء سيرتفع إلى أقل من المستوى السابق  .ب

  .البالون سيتمدد بشكل أآبر  .ج

  .البالون سيتقلص بشكل أقل  .د

هرت مثل آرات دائرية صغيرة، وبعد نظر طالب خالل المجهر إلى شريحة لقطرة دم، فظ  .٢١
ذلك تم إضافة بضعة قطرات من محلول ملحي للشريحة، الحظ الطالب أن الخاليا أصبحت 

  .أصغر

  :هذه المالحظات تثير السؤال التالي
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  لماذا ظهرت الخاليا أصغر عند إضافة المحلول الملحي؟

  

  

  

  

  

  

  

  آريات دم حمراء                    بعد إضافة محلول الملح                

  :وفيما يلي تفسيران محتمالن لذلك

  .تضغط على غشاء الخلية مما يجعلها تبدو أصغر) -Na+ ،CL(أيونات الملح   :أوًال

ة نحو الخارج       :ثانيًا اء الخلي جزيئات الماء تنجذب نحو أيونات الملح، لذا تغادر جزيئات الم
  .مما يجعل الخلية صغيرة

ًا           الختبا ق، وأآياس از وزن دقي الح، جه اء الم ذين التفسيرين، استخدم الطالب بعض الم ر ه
اء    وءة بالم تيكية ممل راء       (بالس دم الحم ة ال لوك خلي لك س اس تس ذه األآي رض أن ه ). يفت

د           ا، وبع المحلول الملحي ووزنه اء ب تبدال الم م اس ة ث اس المائي وتتضمن التجربة وزن األآي
  .عشر دقائق إعادة وزنها

  ا هي النتائج التي توضح بشكل جيد أن التفسير األول أعاله خطأ؟فم

  .تخسر األآياس من وزنها  . أ

 .تحتفظ األآياس بالوزن نفسه  . ب

  .تبدو األآياس أصغر  .ج

  ما هي النتائج التي توضح بشكل جيد أن التفسير الثاني أعاله خطأ؟  .٢٢

  .خسارة األآياس من وزنها  .أ

  .احتفاظ األآياس بالوزن نفسه  .ب

  . ظهور األآياس بشكل أصغر  .ج
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افترض أنك أعطيت قطعتين من عجينة الصلصال متساويتين في الشكل والحجم، ولهما   .٢٣
بعد ذلك قمت بتدوير إحداهما على شكل آرة، واألخرى تم فردها على شكل . الوزن نفسه

  .قرص

  أي من العبارات التالية المتعلقة بقطعتي الصلصال صحيحة؟

  .ه أآبر من وزن آرة الصلصالقرص الصلصال وزن  . أ

 .القطعتان متساويتان في الوزن  . ب

  .آرة الصلصال وزنها أآبر من وزن قرص الصلصال  .ج

 :التفسير المنطقي الختياري اإلجابة السابقة هو  .٢٤

  .مساحة القطعة القرصية المسطحة أآبر  . أ

 .ضغط القطعة الكروية على نقطة معينة أآبر  .ب

  .سر من وزنهعند فرد جسم معين فإنه يخ  .ج

  .القطعتان لهما الوزن نفسه، ألنه لم تتم إضافة أو إزالة إي آمية من الصلصال  .د

  .عند فرد جسم معين فإنه يكسب وزنًا  .هـ
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  مفتاح اإلجابة النموذجية لمقياس االستدالل العلمي
                              :المستوى الدراسي                      :التخصص:                         االسم

  هـ  د  ج  ب  أ  رقم السؤال
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